
Фонд державного майна України 

(01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) 

31 грудня 2014 року оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакантних 
посад у апараті Фонду: 

- головного спеціаліста відділу координації підготовки та опрацювання законопроектів 
Управління законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності 
Департаменту законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності 
та інформаційних технологій; 

- головного спеціаліста відділу управління та передачі державного майна Департаменту з 
питань управління державним майном та орендних відносин(тимчасово вакантна); 

- головного спеціаліста відділу організації роботи щодо державного майна‚ яке перебуває 
на балансах господарських товариств Департаменту з питань управління державним 
майном та орендних відносин; 

- головного спеціаліста відділу продажу ЄМК Управління продажу об’єктів малої 
приватизації та ЄМК; 

- головного спеціаліста відділу нормативно-процедурного супроводження конкурсного 
продажу Управління конкурсного продажу(тимчасово вакантна); 

- головного спеціаліста відділу обліку фінансування та зведеної звітності Управління 
фінансово-бухгалтерської роботи Департаменту фінансового обліку (тимчасово вакантна). 

- вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

- стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 
року або в інших сферах управління не менше 3 років; 

 

До участі у конкурсі допускаються особи, які: 

- є громадянами України; 

- вільно володіють державною мовою; 

- знають Конституцію України, закони України «Про державну службу», «Про Фонд 
державного майна України», «Про засади запобігання і протидії корупції», інші акти 
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Фонду; 

- мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра; 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. 

Додаткова інформація надається  
Управлінням персоналу Фонду: тел. (044), 200-35-18, 200-32-18 

  



Фонд державного майна України 

(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) 

19 листопада 2014 року оголошує конкурс із зарахування до кадрового резерву на 
посади державних службовців першої – третьої категорії, призначення на які здійснюється 
Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів 
України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України 

 

До участі у конкурсі допускаються особи, які: 

 є громадянами України; 

 вільно володіють державною мовою; 

 мають повну вищу освіту; 

 мають стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не 
менш як п'ять років та займають (займали) посади в державних органах чи органах 
місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії, або мають стаж роботи не 
менш як п'ять років на посадах керівників державних підприємств, установ та 
організацій, їх заступників. 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. 

Додаткова інформація надається кадровою службою Фонду: 

тел. (044), 284-84-52, 200-34-83, 200-36-82 

 

 

Фонд державного майна України 

(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) 

23 квітня 2014 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад у апараті 

Фонду: 

-начальник відділу планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до 
продажу Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування 

процесів приватизації та реформування власності, 

вимоги: вища освіта - економічна теорія, економіст, правознавство, юрист; стаж 
роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 5 років; 

післядипломна освіта у сфері державного управління 

  

До участі у конкурсі допускаються особи, які: 

- є громадянами України; 

- вільно володіють державною мовою; 

- знають Конституцію України, закони України «Про державну службу», «Про Фонд 
державного майна України», «Про засади запобігання і протидії корупції», інші акти 

законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Фонду; 

- мають   вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра; 
Документи  приймаються  протягом 30 календарних днів з дня оголошення 

конкурсу. 
Додаткова інформація надається 

Управлінням персоналу Фонду: тел. (044), 200-35-18, 200-32-18 

 


