
Фонд дЕржАвного мМнд укрдiни
РЕГIОНАЛЬНЕ BI ЦЛIЛВННЯ

вхЕрсо"."*,#3#хдТТ*r"#,fJ,fl ,}I#1ТЁпуБлIцIкрим
ТА М. СЕВАСТОПОЛI

нАкАз

з кадрових питань
(особового складу)

Р ll, cF.2o2.I Херсон J\ъ ,fý-e
Про оголошення конкурсу
на зайняття посади державноТ
служби категорii ((В)>

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну службу>>, Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державнот служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2ОIброку J\Ф 24б, зi
змiнами, керуючись пунктами 10, 12 Положення про РегiонаJIьне вiддiлення
Фонду державного майна в Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Кримта м. Севастополi, затвердженого наказом Фонду державного майна
УкраiЪи вiд 18 грудня 2015 року М 1964,

НАКАЗУЮ:

1. оголосити конкурс на зайняття посади державноi служби категорii (в) -
головного спецiалiста юридичного сектору.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii ((в) - головного спецiалiста юридичного сектору, що
додаються.

з. Визначити Iрину якимЕнко, головного спецiалiста з питанъ
персонЕrлу, особою, яка виконуватиме функцiт адмiнiстратора пiд час
проведення конкурсу, вк€ваного в пунктi l цього нак€ву.

4. Головному спецiалiсту з питань персоналу Iринi якимЕнко
забезпечити:

розмiщеНня нак€LЗу про оголошення конкурсу та умови його проведення
через особистий кабiнет на Сдиному порталi вакансiй державноТ служби не
пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня з дня пiдписання цього наказу;
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оприлюднення iнформацii про оголошення конкурсу на офiцiйнiй
вебсторiнцi Регiон€ulьного вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй
областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi офiцiйного вебсайry
Фонду державного майна Украiни.

5. Конкурснiй KoMiciT забезпечити проведення конкурсу, вказаного в пунктi
1 цього наказу, вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

6. Контроль за виконанням цього нак€ву зzIJIишаю за собою.

Началъник регiонального вiддiлення Галина ТЕСЛЮк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi

2Ц" о(ё,2о2л xn ,,!3-jэ

умови
проведення конкурсу

на зайняття посади державпоi служби категорii <(В> - головного спецiалiста
юридичного сектору

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Бере участь у забезпеченнi реалiзацii
державноi правовоТ полiтики у вiдповiднiй
сферi, правильного застосування
законодавства в Регiональному вiддiленнi.
Бере rIасть у пiдготовцi договорiв, а

також погоджуе (вiзуе) проекти договорiв
за наявностi погодження (вiзи) керiвникiв
заiнтересованих структурних пiдроздiлiв.
Забезпечус в установленому порядку
представництво iHTepeciB Регiонального
вiддiлення в порядку самопредставництва в
судах та iнших органах.
Забезпечус в установленому порядку

представництво iHTepeciB держави в особi
Регiонального вiддiлення в порядку
самопредставництва в ycix судах УкраiЪи.
Забезпечуе в установленому порядку

представництво iHTepeciB держави в особi
Фонду державного майна УкраiЪи в
порядку самопредставництва в ycix судах
Украiни (.u наявностi письмового
дорr{ення центр€Lльного апарату Фонду
державного майна Украiни про
необхiднiсть представництва iHTepeciB
Регiональним вiддiленням).
В межах наданих поtsноважень

органiзовуе, веде та контролюс доручену
претензiйну та позовну роботу.
Органiзовуе i проводить роботу,
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спрямовану на пlдвищення правових знань
працiвникiв Регiонального вiддiлення,

роз'яснюс практику застосування
законодавства, надае консулътацii з
правових tIитань.
Готус звiти до Фонду державного майна

УкраТни щодо процесу та результатiв
претензiйно-позовноТ роботи Регiон€lJIьного
вiддiлення, iншу аналiтичну та звiтну
iнформацiю в межах своеi компетенцii.
За дорr{енням завiдувача сектору

розглядас звернення (запити) громадян,
органiв державноi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ та
органiзацiй, народних депутатiв УкраТни та

депутатiв мiсцевих рад, iнших суб'ектiв
права на звернення, запити на отримання
публiчноi iнформацiТ з питань, що н€tлежать

до його компетенцii, готус проекти
вiдповiдей на них.
Бере ylacTb в роботi консультативних,

дорадчих, допомiжних органiв та служб
(рад", комiсiй, робочi групи тощо)
вiдповiдно до наказiв начапьника
регiонального вiддiлення.

Умови оплати працi

посадовий оклад- 5 500 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
18 сiчня 20|7 року J\Ъ 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки, виплати, премii вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону Украiни "Про державну
службу";
додатковi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi та/або
надбавки за виконання особливо важливоi
роботи вiдповiдно до Положення про
застосування стимулюючих виплат
державним службовцям, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 18 сiчня 20|7 року J\b 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи строкове (замiщення посади державноi
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безстроковiсть призначення на
посаду

служби на перiод вiдсутностi державного
службовця, за яким вiдповiдно до Закону
Украiни кПро державну службу>
зберiгаеться посада державноi служби)

строк призначення особи, яка досягла 65-

рiчного BiKy, становить один piK з правом
повторного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу п{ороку

Перелiк iнформацii, необхiдноi
для участi в KoHKypci, та строк ii
подання

1) Заява про )п{асть у KoHKypci iз
зzвначен}шм основних мотивiв щодо зайнятгя
посади за формою згiдно з додатком 2 до
Порядку проведеннrI конкурсу на зайнятгя
посад державноi сrryжби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Ущраiни
вiд 25 березня 2016 року Ns 246 зi змiнами
(даrri - Порядок);

2) резюме за формою згИно з додатком 2l

до Порядку, в якому обов'язково зазначаеться
така iнформацiя:

прiзвиrце, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити документц що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство УкраТни;
пiдтвердженшI HajIBHocTi вИповiдного

сцшешI вищоi освiти;
пiдтвердження рiвня вiльного володiння

держ€Iвною мовою;
вiдомостi про стzlж роботи, стаж державноi

сrryжби (rа наявностi), досвiд роботи на
вiдповiдню< посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiдних вимог);

З) зава, в лсiй особа повiдомля€, що до неТ

не застосовуються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону УIраiни "Про очищенIuI влади", та
надае згоду на проходженшI перевiрки та на
оприJIюдненняI вiдомостей стосовно неТ

вiдповiдно до зазначеного Закону.
Подача додаткiв до заrIви не е обов'язковою.

Особц яка виrIвила бажання взяти у{асть у
KoHKypci, може подавати додаткову
iнформацiю, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
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встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв TecryBaHHrI, досвiду
роботи, професiйню< компетентностей,

решутацiI (характеристики, рекомендацiТ,
HayKoBi гryблiкацii тощо).

На електроннi документи, що подаються

Щержавнi слryжбовцi державного органу, в
якому проводиться конкурс, якi бажають
взяти у{асть у KoнKypci, подають лише зzulву

про rIасть у KoHKypci.

Особа, яка бажае взяти }п{асть у KoHKypci,
подае вказану iнформацiю через единий
портЕLII вакансiй державноi слryжби

https : //career. gоч. u#.

Iнформацiя приймасться до t7 години
12 липня 2021 року

для )пIаст1
квалiфiкованlй
кандидата.

у KoHKypci, наклада€ться
електронний пiдпис

,Щодатковi (необов' язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним
пристосуваннJIм за формою згiдно з

додатком 3 до Порядку проведеншI
конкурсу на зайнятгя посад державноi
с.гг}rкби

,Щата i час початку проведення
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначеннrIм
електронноТ платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

15 липня 202t року о 10 годинi 00 хвилин

проведення тесryвання дистанцiйно,
шляхом використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на Сдиному
порталi вакансiй державноi служби

проспект Ушакова, 47,
м. Херсон
(проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв)

кабiнет 225,

за фiзичноi



5

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб' ектом призначення або
керiвником державноi служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

проспект Ушакова, 47,
м. Херсон
(проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв)

кабiнет 200,

за фiзичноТ

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноТ пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань проведення конкурсу

Якименко Iрина Петрiвна
0552 22 44 44
iryna.yakymenko @spfu . gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa
вища юридична освlта за ocBlTHlM ступенем
не нижче бакалавра

2 Досвiд роботи
a
J

Володiння державною
мовою

вlльне володlння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги
1 Стресостiйкiсть умlнЕя розумlти та управляти своlми

емоцiями;
здатнiсть до самоконтролю;
здатнiсть до конструктивного ставлення

до зворотного зв'язку, зокрема критики;
2 Мотивацiя чiтке бачення cBoei Micii на обранiй посадi

в державному органi;

розумiння кJIючових чинникiв, якi
спонукають до зайняття обраноi посади

1J Вiдповiдальнiсть усвlдомлення важливост1 якlсного
виконання своi посадових обов'язкiв з

дотриманням cTpoKiB та встановлених
процедур;

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд
час пiдготовки та прийняття рiшень,
готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за
можливi наслiдки реалiзацii таких рiшень;
здатнiсть брати на себе зобов'язання,

чiтко ix дотримуватись i виконувати
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Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

Конституцii УкраiЪи;
Закону УкраiЪи кПро державну службу>;
Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii>>

та iншого законодавства
2 Знання законодавства у сферi Знання:

Закону Украiни <Про Фонд державного
майна Украiни>;
Закону Украiни кПро приватизацiю
державного i комун€tпьного майна>;
Закону УкраiЪи uПро оренду державного та
комунЕLльного майна>;
I_{ивiльного кодексу Украiни;
Господарського кодексу Украiни;
Щивiльного процесуzLльного кодексу
Украiни;
Кодексу адмiнiстративного судочинства
УкраiЪи;
Господарського процесуального кодексу
УкраiЪи;
Кримiнального процесу€lльного кодексу
УкраiЪи


