
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 28.05.2021 № 513к «Про оголошення конкурсу», 

переможцями конкурсу визначено: 

Найменування посади Прізвище, ім’я, по 

батькові кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

заступник начальника відділу державних 

підприємств переробної та добувної 

галузі Управління сільськогосподарської, 

переробної та добувної галузі 

Департаменту управління державними 

підприємствами  

(ФДМУ513к/21_к7_1) 

 

 

Ткаченко 

Олександр Юрійович 10,15 

заступник начальника відділу 

промислових державних підприємств 

Управління галузевих державних 

підприємств Департаменту управління 

державними підприємствами 

(ФДМУ513к/21_к7_2) 

 

 

Прик 

Віктор Васильович 
10,43 

головний спеціаліст відділу фінансової 

діяльності державних підприємств 

Департаменту фінансів 

(ФДМУ513к/21_к7_3) 

 

Шомникова 

Анастасія Вікторівна 11,42 

головний спеціаліст відділу фінансової 

діяльності державних підприємств 

Департаменту фінансів (на період 

заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, за яким 

зберігається посада державної служби) 

(ФДМУ513к/21_к7_4) 

 

 

 

Радішевський 

Андрій Дмитрович 
10,72 

начальник відділу інженерно-технічного 

забезпечення Департаменту 

адміністративно-господарської роботи 

(ФДМУ513к/21_к7_6) 

Власенко 

Андрій Анатолійович 
8,43 



начальник відділу організаційно-

маркетингової роботи Департаменту 

комунікацій та маркетингу 

(ФДМУ513к/21_к7_7) 

Ковалишин  

Олександр Борисович 

 

 

7,43 

начальник відділу декларування, 

проведення спеціальних перевірок 

Управління запобігання та виявлення 

корупції   

(ФДМУ513к/21_к7_8) 

Муштатенко 

 Ірина Олександрівна 
12,15 

начальник відділу запобігання та 

виявлення корупції апарату Фонду та 

регіональних відділень Управління 

запобігання та виявлення корупції 

(ФДМУ513к/21_к7_9) 

Маковка  

Софія Анатоліївна 
11,98 

головний спеціаліст відділу моніторингу 

розкриття інформації Управління аналізу 

державного майна для включення до 

переліку Департаменту приватизації 

(ФДМУ513к/21_дк3_1) 

Кубрак  

Євген Анатолійович 
8,33 

головний спеціаліст відділу аудиту 

діяльності акціонерних товариств, 

корпоративні права яких перебувають у 

сфері управління органів приватизації 

Департаменту внутрішнього аудиту 

(ФДМУ513к/21_дк3_2) 

Ільченко  

Максим Олександрович 
8,17 

головний спеціаліст відділу 

організаційно-маркетингової роботи 

Департаменту комунікацій та маркетингу 

(ФДМУ513к/21_дк3_3) 

Башкевіч  

Ольга Олександрівна 
8,00 

головний спеціаліст відділу взаємодії зі 

ЗМІ Департаменту комунікацій та 

маркетингу  

(ФДМУ513к/21_дк3_4) 

Николаєць  

Володимир 

Геннадійович 8,14 

головний спеціаліст відділу взаємодії з 

громадськістю Департаменту 

комунікацій та маркетингу 

(ФДМУ513к/21_дк3_6) 

 

Лавриченко  

Ольга Василівна 8,14 

головний спеціаліст відділу взаємодії з 

громадськістю Департаменту 

комунікацій та маркетингу 

(ФДМУ513к/21_дк3_7) 

Павлова  

Анастасія Юріївна 
8,71 



заступник начальника Управління 

запобігання та виявлення корупції – 

начальник відділу запобігання та 

виявлення корупції суб’єктів 

господарювання  

(ФДМУ513к/21_дк3_8) 

 

Орлова  

Віта Іванівна 

 

12,28 

головний спеціаліст відділу 

декларування, проведення спеціальних 

перевірок Управління запобігання та 

виявлення корупції 

(ФДМУ513к/21_дк3_9) 

 

Долина  

Олександра Віталіївна 

 

8,84 

заступник начальника Управління 

представництва інтересів Фонду – 

начальник відділу претензійно-позовної 

роботи Юридичного департаменту 

(ФДМУ513к/21_дк3_10) 

 

Ізвєков  

Кирило Вячеславович 

 

13,83 

головний спеціаліст відділу претензійно-

позовної роботи Управління 

представництва інтересів Фонду 

Юридичного департаменту 

(ФДМУ513к/21_дк3_11) 

 

Губський  

Владислав 

Миколайович 
10,83 

головний спеціаліст відділу претензійно-

позовної роботи Управління 

представництва інтересів Фонду 

Юридичного департаменту 

(ФДМУ513к/21_дк3_13) 

 

Міщенко  

Олександр 

Вячеславович 
8,84 

головний спеціаліст відділу експертизи 

договорів та установчих документів 

Управління представництва інтересів 

Фонду Юридичного департаменту 

(ФДМУ513к/21_дк3_14) 

 

Галошин 

Олексій 

Володимирович 
10,64 

директор Департаменту адміністративно 

– господарської роботи 

(ФДМУ513к/21_дк3_16) 

 

Нікітенко  

Леся Михайлівна 
13,67 

 

 Відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур на зайняття 

посад: 

- спеціаліста відділу консолідованої звітності Департаменту фінансів 

(ФДМУ513к/21_к7_5); 

- головного спеціаліста відділу претензійно-позовної роботи Управління 

представництва інтересів Фонду Юридичного департаменту 

(ФДМУ513к/21_дк3_12). 



 Відсутній переможець конкурсу на зайняття посад: 

- головного спеціаліста відділу супроводження вебсайтів Фонду 

Департаменту комунікацій та маркетингу (ФДМУ513к/21_дк3_5); 

- головного спеціаліста відділу експертизи договорів та установчих 
документів Управління представництва інтересів Фонду Юридичного 

департаменту (ФДМУ513к/21_дк3_15). 

 


