
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 19.05.2021 № 482к «Про оголошення конкурсу», 

переможцями конкурсу визначено: 

Найменування посади Прізвище, ім’я, по 

батькові кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

директор Департаменту корпоративних 

прав держави  

(ФДМУ482к/21_к6_1) 

Віжунов  

Олександр Вікторович 
14,60 

начальник відділу металургійних та 

хімічних промислових підприємств 

Управління корпоративними правами 

промислових підприємств Департаменту 

корпоративних прав держави  

(ФДМУ482к/21_к6_2) 

Кириченко  

Віктор Миколайович 
14,20 

заступник начальника Управління 

аналізу державного майна для включення 

до переліку – начальник відділу 

опрацювання пропозицій від органів 

управління Департаменту приватизації   

(ФДМУ482к/21_к6_3) 

Захаров  

Ігор Володимирович 
14,00 

начальник відділу роботи з переліком 

об’єктів приватизації Управління аналізу 

державного майна для включення до 

переліку Департаменту приватизації 

(ФДМУ482к/21_к6_4) 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 
12,40 

заступник директора Департаменту 

фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку – начальник 

відділу оплати праці працівників апарату 

Фонду                                   

(ФДМУ482к/21_к6_5) 

Гречук  

Світлана 

Володимирівна 

12,00 

головний спеціаліст відділу підтримки 

інформаційних ресурсів Управління 

інформаційних технологій Департаменту 

цифрового розвитку та ІТ 

(ФДМУ482к/21_к6_8) 

Токенова  

Ольга Володимирівна 
6,00 



заступник начальника відділу ІТ 

інфраструктури Управління 

інформаційних технологій Департаменту 

цифрового розвитку та ІТ  

(ФДМУ482к21_к6_10) 

Таран  

Андрій Вікторович 
11,29 

завідувач сектору захисту інформації 

Департаменту цифрового розвитку та ІТ  

(ФДМУ482к/21_к6_12) 

Лизогуб  

Сергій Васильович 
7,72 

головний спеціаліст сектору захисту 

інформації Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ    

(ФДМУ482к/21_к6_13) 

Устенко  

Іван Тарасович 
7,72 

заступник начальника відділу обліку та 

управління державним майном 

Управління з питань розпорядження 

державним майном Департаменту оренди 

та розпорядження державним майном      

(ФДМУ482к/21_к6_14) 

Карпенко  

Антон Володимирович 
12,43 

заступник начальника відділу з питань 

укладання договорів оренди Управління 

адміністрування та контролю орендних 

відносин Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном (на 

період заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, за яким 

зберігається посада державної служби)   

(ФДМУ482к/21_дк2_1) 

Соловйова  

Наталія Юріївна 
10,29 

головний спеціаліст відділу 

реформування орендних відносин 

Управління методології орендних 

відносин Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном   

(ФДМУ482к/21_дк2_2) 

Гаврілов  

Дмитро Олександрович 
7,87 

заступник начальника відділу з питань 

обліку та контролю договорів оренди 

Управління адміністрування та контролю 

орендних відносин Департаменту оренди 

та розпорядження державним майном  

(ФДМУ482к/21_дк2_3) 

Туш  

Людмила Іванівна 
13,85 

заступник начальника відділу відчуження 

та списання об’єктів державної власності 

Управління з питань розпорядження 

державним майном Департаменту оренди 

та розпорядження державним майном 

(ФДМУ482к/21_дк2_4 

Шушпан 

 Андрій Олександрович 
13,87 



директор Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном  

(ФДМУ482к/21_дк2_5) 

Шрамко  

Андрій Володимирович 
15,00 

головний спеціаліст відділу роботи з 

переліком об’єктів приватизації 

Управління аналізу державного майна 

для включення до переліку Департаменту 

приватизації   

(ФДМУ482к/21_дк2_6) 

Платонов 

 Юрій Олександрович 
9,50 

головний спеціаліст відділу підготовки 

до продажу ЄМК Управління малої 

приватизації Департаменту приватизації   

(ФДМУ482к/21_дк2_7) 

Яндульський  

Ігор Олександрович 
9,84 

головний спеціаліст відділу підготовки 

до продажу ЄМК Управління малої 

приватизації Департаменту приватизації   

(ФДМУ482к/21_дк2_8) 

Звагольський  

Сергій Григорович 
9,34 

головний спеціаліст відділу роботи з 

переліком об’єктів приватизації 

Управління аналізу державного майна 

для включення до переліку Департаменту 

приватизації   

(ФДМУ482к/21_дк2_10) 

Кочергіна  

Валентина Анатоліївна 
9,17 

 

 Відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур на зайняття 

посад: 

- начальника відділу ІТ підтримки Управління інформаційних технологій 

Департаменту цифрового розвитку та ІТ   (ФДМУ482к/21_к6_6); 

- головного спеціаліста відділу ІТ підтримки Управління інформаційних 

технологій Департаменту цифрового розвитку та ІТ (ФДМУ482к/21_к6_7); 

- заступника начальника Управління інформаційних технологій – начальника 

відділу розвитку ІТ Департаменту цифрового розвитку та ІТ   

(ФДМУ482к/21_к6_9); 

- головного спеціаліста відділу аналізу та оцінки ефективності менеджменту 

Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання  (ФДМУ482к/21_дк2_9). 

 

 Відсутній переможець конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста 

відділу методичної підтримки та адміністрування Управління ведення Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності Департаменту цифрового розвитку та ІТ   

(ФДМУ482к/21_к6_11). 

 


