
Оголошення  про конкурс на заміщення посад 
 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по  м. Києву 
оголошує конкурс на заміщення посад державної служби:  

категорії «Б»  
- заступник начальника відділу контролю за виконанням договірних 

відносин та використання державного майна – 1 вакансія. 
 

Претенденти на заміщення посади державної служби категорії «Б» 
повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: 

- бути громадянином України;  
- мати вищу освіту, за освітнім ступенем не нижче магістра галузі знань 

управління та адміністрування 
- вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання 

програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), навички роботи з 
інформаційно-пошуковими системами; 

- вільне володіння державною мовою. 
 
категорії «В»  
- головний спеціаліст відділу контролю за виконанням договірних 

відносин та використання державного майна – 1 вакансія. 
 

Претенденти на заміщення посад державних службовців категорії «В» 
повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам: 

- бути громадянином України;  
- мати вищу освіту, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра 

або бакалавра; 
- вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання 

програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), навички роботи з 
інформаційно-пошуковими системами; 

- вільне володіння державною мовою. 
 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам        
і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії таку 
інформацію: 
  

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 
зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби; 

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби, в якому обов’язково зазначається така 
інформація:     

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;     
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України;     
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;    
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підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;     
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід 
роботи на відповідних посадах;  
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 
 

На державну службу не може вступити особа, яка: 

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку; 
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або 

дієздатність якої обмежена;  
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку;  
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, 

пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; 
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане 

з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання 
відповідним рішенням суду законної сили;  

6) має громадянство іншої держави;  
7) не надала згоду на проходження перевірки та оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до Закону "Про очищення влади";  
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення 

влади". 
 

 Інформація для участі у конкурсі подається особисто або поштою до 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по  м. Києву 
(01032, МСП 01601, м.Київ, б-р Шевченка, 50-Г) з позначенням на конверті 
«Конкурс на заміщення вакантних посад») протягом 7 календарних 
днів (останній день подачі документів до 18 год. 00 хв.   26 листопада         
2019 року) або через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС з дня 
оприлюднення цього оголошення на Єдиному порталі вакансій державної 
служби НАДС  (https://career.gov.ua, «Портал вакансій»), в якому опубліковані 
умови проведення конкурсу. 

 

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, 
накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.      
 

Контактна інформація: Омельченко Олена Іванівна, тел. (044) 281-00-40,         
е-mail: kadry_30@spfu.gov.ua; Савченко Ольга Василівна, тел. (044) 281-00-33, 
е-mail: lena_30@spfu.gov.ua. 
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