
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

Відповідно до вимог пунктів 591, 60 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), Фонд 

державного майна України інформує, що за результатами конкурсу на зайняття 

посад державної служби апарату Фонду державного майна України, 

проведеного відповідно до наказу Фонду державного майна України з кадрових 

питань (особового складу) від 16.04.2021 № 405к «Про оголошення конкурсу», 

переможцями конкурсу визначено: 

Найменування посади Прізвище, ім’я, по 

батькові кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

заступник директора Департаменту фінансів 

– начальник відділу фінансової діяльності 

господарських товариств                       

(ФДМУ405к/21_к4_1) 

Кухарук Тарас Юрійович 

 

13,20 

заступник директора Департаменту фінансів 

– начальник відділу фінансової діяльності 

державних підприємств                                              

(ФДМУ405к/21_к4_2) 

Резніченко  

Алла Володимирівна 

 

13,60 

головний спеціаліст відділу консолідованої 

звітності Департаменту фінансів 

(ФДМУ405к/21_к4_3) 

Моторна Олена Вікторівна 

 

7,40 

головний спеціаліст відділу фінансової 

діяльності державних підприємств 

Департаменту фінансів  

(ФДМУ405к/21_к4_4) 

Бочарнікова  

Марія Сергіївна 

8,00 

 

головний спеціаліст відділу інвестиційних 

проєктів Департаменту фінансів (на період 

заміщення тимчасово відсутнього державного 

службовця, за яким зберігається посада 

державної служби)                                                       

(ФДМУ405к/21_к4_5) 

Науменко Олена Валеріївна 11,00 

заступник директора Департаменту 

відновлення платоспроможності та 

припинення діяльності підприємств – 

начальник відділу супроводження 

припинення діяльності підприємств 

(ФДМУ405к/21_к4_7) 

Жаріков  

Віталій Валерійович 
11,80 

заступник начальника відділу супроводження 

припинення діяльності підприємств 

Департаменту відновлення 

платоспроможності та припинення діяльності 

підприємств                                

(ФДМУ405к/21_к4_8) 

Греськів Зоряна Григорівна 11,80 



головний спеціаліст відділу супроводження 

припинення діяльності підприємств 

Департаменту відновлення 

платоспроможності та припинення діяльності 

підприємств                          

(ФДМУ405к/21_к4_9) 

Запорожан  

Ігор Миколайович 
8,40 

головний спеціаліст відділу супроводження 

процедур банкрутства Департаменту 

відновлення платоспроможності та 

припинення діяльності підприємств                                              

(ФДМУ405к/21_к4_10) 

Мусієнко  

Геннадій Іванович 
9,60 

головний спеціаліст відділу координації 

процедур банкрутства та припинення 

діяльності підприємств з територіальними 

органами Департаменту відновлення 

платоспроможності та припинення діяльності 

підприємств (на період заміщення тимчасово 

відсутнього державного службовця, за яким 

зберігається посада державної служби)                          

(ФДМУ405к/21_к4_11) 

Прикмета Ігор Павлович 9,40 

директор Юридичного департаменту 

(ФДМУ405к/21_к4_12) 
Чижмарь Юрій Васильович 13,20 

начальник відділу добору та розвитку 

персоналу Департаменту управління 

персоналом  

(ФДМУ405к/21_к4_13) 

Осадча Тетяна Миколаївна 13,20 

заступник начальника відділу добору та 

розвитку персоналу Департаменту управління 

персоналом  

(ФДМУ405к/21_к4_14) 

Борисюк  

Катерина Анатоліївна 
13,20 

заступник начальника Управління великої 

приватизації – начальник відділу взаємодії з 

радниками Департаменту приватизації 

(ФДМУ405к/21_к4_15) 

Переверзєва  

Майя Валеріївна 
12,60 

заступник начальника відділу взаємодії з 

радниками Управління великої приватизації 

Департаменту приватизації 

(ФДМУ405к/21_к4_16) 

Славна Ольга Петрівна 12,40 

 

Відсутній переможець конкурсу на зайняття посади начальника відділу 

організаційно-маркетингової роботи Департаменту комунікацій та маркетингу 

(ФДМУ405к/21_к4_6). 

 


