
Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 1 грудня 2013 року  

№ 

за 

ШР 

Посада Вакантна Тимчасово вакантна 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності 

Адміністративно-господарське управління 

відділ підготовки та супроводження інженерно-технічних договорів 

1 
заступник начальника Управління-начальник 

відділу 
Вакантна   

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності  

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності  

відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності  

2 головний спеціаліст вакантна   

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

3 начальник Управління вакантна   

відділ координації підготовки законопроектів  

4 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ експертизи проектів нормативних актів  

5 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна   

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління інформаційних технологій та моніторингу  

відділ експлуатації та супроводження баз даних  

6 головний спеціаліст вакантна   

сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності  

7 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу  

8 начальник відділу вакантна   

9 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

10 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 



Управління з питань реформування власності  

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

11 головний спеціаліст вакантна   

Управління корпоративних прав держави  

відділ забезпечення управління корпоративними правами держави  

12 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

13 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ продажу ЄМК  

14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

15 головний спеціаліст вакантна   

Управління конкурсного продажу  

відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності  

16 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

17 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

18 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна  

19 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань договірного менеджменту  

відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи  

20 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення  

відділ зв’язків із засобами масової інформації  

21 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ обліку фінансування та зведеної звітності  

22 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління персоналу  

відділ персоналу апарату Фонду  



23 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

24 головний спеціаліст вакантна   

Управління контролю та аудиту  

відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду  

25 головний спеціаліст вакантна   

Режимно-секретний відділ  

26 головний спеціаліст вакантна   

  

Начальник Управління персоналу                            В. Мельник 

 

 

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.11.2013 

№ 

за 

ШР 

Посада 
Вакантні / тимчасово 

вакантні 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності  

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ редакційно-видавничої підготовки друкованих видань  

1 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності  

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

2 начальник Управління вакантна 

відділ координації підготовки законопроектів  

3 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

відділ експертизи проектів нормативних актів  

4 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна 

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  



Управління інформаційних технологій та моніторингу  

відділ експлуатації та супроводження баз даних  

5 головний спеціаліст вакантна 

відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності  

6 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності  

7 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу  

8 начальник відділу вакантна 

9 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

10 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Управління з питань реформування власності  

11 заступник начальника Управління вакантна 

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

12 головний спеціаліст вакантна 

Управління корпоративних прав держави  

відділ забезпечення управління корпоративними правами держави  

13 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

14 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

відділ продажу ЄМК  

15 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Управління конкурсного продажу  

відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності  

16 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

17 головний спеціаліст-юрисконсульт тимчасово вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ управління та передачі державного майна  



18 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

19 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

20 головний спеціаліст-юрисконсульт тимчасово вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна   

21 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Управління з питань договірного менеджменту  

відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи  

22 начальник відділу тимчасово вакантна 

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення  

відділ зв’язків із засобами масової інформації  

23 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ обліку фінансування та зведеної звітності  

24 головний спеціаліст тимчасово вакантна 

Юридичне управління  

відділ претензійно-позовної роботи та представництва у судах  

25 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна 

Управління персоналу  

відділ персоналу апарату Фонду  

26 головний спеціаліст-юрисконсульт тимчасово вакантна 

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

27 головний спеціаліст вакантна 

Управління контролю та аудиту  

відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду  

28 головний спеціаліст вакантна 

Режимно-секретний відділ  

29 головний спеціаліст вакантна 

  

Начальник Управління персоналу                        В. Мельник 



 

 

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.10.2013 

№ за 

ШР 
Посада 

Вакантна 

з 
Тимчасово вакантна 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності  

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ редакційно-видавничої підготовки друкованих видань  

1 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності  

Управління з питань оціночної діяльності  

відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних 

прав  

2 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності  

відділ відчуження та списання об’єктів державної власності  

3 головний спеціаліст вакантна   

відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності  

4 провідний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

5 начальник Управління вакантна   

відділ координації підготовки законопроектів  

6 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління інформаційних технологій та моніторингу  

відділ експлуатації та супроводження баз даних  

7 головний спеціаліст вакантна   

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

8 начальник Управління вакантна   

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу  



9 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

10 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань реформування власності  

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

11 головний спеціаліст вакантна   

відділ організації роботи з державними підприємствами  

12 головний спеціаліст вакантна   

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

13 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ продажу ЄМК  

14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління конкурсного продажу  

відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності  

15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

16 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ управління та передачі державного майна  

17 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням  

18 головний спеціаліст вакантна   

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

19 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

20 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна  

21 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань договірного менеджменту  

відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи  

22 начальник відділу   тимчасово вакантна 

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення  

відділ зв’язків із засобами масової інформації  

23 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 



Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ обліку фінансування та зведеної звітності  

24 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

сектор обліку розрахунків за об’єкти приватизації  

25 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Юридичне управління  

відділ претензійно-позовної роботи та представництва у судах  

26 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна   

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

27 головний спеціаліст вакантна   

Управління контролю та аудиту  

відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду  

28 головний спеціаліст вакантна   

Управління документального забезпечення та контролю  

відділ реєстрації вхідної кореспонденції  

29 головний спеціаліст вакантна   

Режимно-секретний відділ  

30 головний спеціаліст вакантна   

  

Начальник Управління персоналу                             В. Мельник 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.09.2013 

№ за ШР Посада Вакантна з Тимчасово вакантна 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності  

Адміністративно-господарське управління  

відділ інженерно-технічного забезпечення‚ з охорони праці та пожежної безпеки  

1 заступник начальника відділу 12.07.2013 
т/в ЛИТВИНОВА К. С. до 

11.10.2013 

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ друкарської підготовки офіційних видань  

2 головний спеціаліст 02.07.2013 
т/в ГАВРИЛЮК О. В. до 

03.09.2014 



Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності  

Управління з питань оціночної діяльності  

відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних прав   

3 головний спеціаліст 08.07.2013 
т/в ПАВЛЮК І. Є. до 

10.11.2013 

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності  

відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності  

4 провідний спеціаліст 24.07.2013 
т/в ГАЛАТА Т. А. до 

31.08.2013 

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

5 начальник Управління 01.11.2011   

відділ координації підготовки законопроектів  

6 головний спеціаліст 15.08.2013 
т/в КОРНІЄНКО І. Ю. до 

19.09.2013 

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління інформаційних технологій та моніторингу  

відділ експлуатації та супроводження баз даних  

7 головний спеціаліст 26.07.2013   

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

8 начальник Управління 14.05.2013   

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу  

9 головний спеціаліст 31.07.2013 
т/в ШУМОВСЬКА І. Г. до 

26.01.2014 

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

10 головний спеціаліст 24.12.2012 
т/в ГОВРАС Т. Г. до 

20.01.2014 

Управління з питань реформування власності  

відділ методологічного забезпечення  

11 головний спеціаліст 17.06.2013 
т/в БОЖКО Г. О. до 

17.12.2013 

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

12 головний спеціаліст 18.02.2013   

відділ організації роботи з державними підприємствами  



13 головний спеціаліст 21.05.2013   

Управління корпоративних прав держави  

відділ забезпечення управління корпоративними правами держави  

14 головний спеціаліст 17.06.2013 
т/в КЛЮЧНІКОВА О. І. до 

13.12.2013 

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  

відділ звітності та фінансового планування  

15 головний спеціаліст 01.06.2013 
т/в НЕЧИТАЙЛО О. М. до 

06.01.2014 

відділ аналітичного забезпечення‚ фінансового та майнового контролю   

16 головний спеціаліст 28.08.2013 
т/в ЄЩЕНКО І. В. до 

15.01.2014 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

17 головний спеціаліст 07.05.2013 
т/в ШУБІНА Е. П. до 

10.09.2013 

відділ продажу ЄМК  

18 головний спеціаліст 01.11.2012 
т/в РУСЕНКО Ю. В. до 

16.01.2016 

Управління конкурсного продажу  

відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності  

19 головний спеціаліст-юрисконсульт 02.07.2013 
т/в БЕРЕНДЄЄВА Г. В. до 

14.02.2014 

відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу  

20 головний спеціаліст 23.04.2013 
т/в КУЛИНКО О. О. до 

15.12.2013 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ управління та передачі державного майна  

21 головний спеціаліст 15.01.2013 
т/в СЕЛЮКОВА Т. В. до 

15.09.2013 

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

22 головний спеціаліст 25.02.2013 
т/в ВЕЛИЧКО Л. О. до 

26.08.2014 

23 головний спеціаліст-юрисконсульт 06.04.2013 
т/в КАПЦОВА Ю. І. до 

15.10.2013 

Управління з питань договірного менеджменту  



відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи  

24 начальник відділу 25.06.2013 
т/в МІЩЕНКО О. С. до 

28.10.2013 

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення  

відділ зв’язків із засобами масової інформації  

25 головний спеціаліст 03.07.2013 
т/в ХУГОЛЬ І. В. до 

18.08.2015 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ обліку фінансування та зведеної звітності  

26 головний спеціаліст 10.06.2013 
т/в ДЕНИСЕНКО О. Л. до 

13.10.2013 

сектор обліку розрахунків за об’єкти приватизації  

27 головний спеціаліст 19.02.2013 
т/в ТИЩЕНКО Л. В. до 

12.04.2014 

Юридичне управління  

відділ претензійно-позовної роботи та представництва у судах  

28 головний спеціаліст-юрисконсульт 13.08.2013   

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

29 головний спеціаліст 01.05.2013   

відділ інформаційного забезпечення  

30 помічник Голови Фонду 02.01.2013   

Управління контролю та аудиту 

відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду 

31 головний спеціаліст 30.08.2013   

Всього         

Вакантних 9     

Тимчасово вакантних 22 
         

 

Начальник Управління персоналу                          В. Мельник 
   

 

 



Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.08.2013 для 

розміщення на веб-сайті Фонду державного майна України 

Посада 
Вакантна 

з 
Тимчасово вакантна 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої 

діяльності  

Адміністративно-господарське управління  

відділ інженерно-технічного забезпечення‚ з охорони праці та пожежної 

безпеки  

заступник начальника відділу   тимчасово вакантна 

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ друкарської підготовки офіційних видань  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ 

оцінки та розпорядження об’єктами державної власності  

Управління з питань оціночної діяльності  

відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та 

корпоративних прав  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності  

відділ з питань майнових відносин власності  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

начальник Управління вакантна   

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів  

відділ аналітики продажу та моніторингу фондового ринку  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління інформаційних технологій та моніторингу 

відділ експлуатації та супроводження баз даних 

головний спеціаілст вакантна   

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності   

Управління планування та пільгового продажу  

начальник Управління вакантна   



відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань реформування власності  

відділ методологічного забезпечення  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

головний спеціаліст вакантна   

відділ організації роботи з державними підприємствами  

головний спеціаліст вакантна   

Управління корпоративних прав держави  

відділ забезпечення управління корпоративними правами держави  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  

відділ звітності та фінансового планування  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ продажу ЄМК  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління конкурсного продажу  

відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності  

головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин   

відділ управління та передачі державного майна  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 



головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна   

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань договірного менеджменту  

відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи  

начальник відділу   тимчасово вакантна 

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного 

забезпечення  

відділ зв’язків із засобами масової інформації  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів  

головний спеціаліст вакантна   

відділ обліку фінансування та зведеної звітності  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

сектор обліку розрахунків за об’єкти приватизації  

головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Юридичне управління  

відділ експертизи договорів та установчих документів  

головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

головний спеціаліст вакантна   

відділ інформаційного забезпечення  

помічник Голови Фонду вакантна   

  

В.о. начальника Управління персоналу                                    В. Кириченко 

 

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 28.06.2013 для 

розміщення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України 



№ за 

ШР 
Посада Вакантна  Тимчасово вакантна 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності  

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ друкарської підготовки офіційних видань  

1 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження 

об’єктами державної власності  

Управління з питань оціночної діяльності  

відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних прав  

2 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності  

відділ з питань майнових відносин власності  

3 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

4 начальник Управління вакантна    

відділ координації підготовки законопроектів  

5 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів   

відділ аналітики продажу та моніторингу фондового ринку  

6 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

7 начальник Управління вакантна    

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

8 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань реформування власності  

відділ методологічного забезпечення  

9 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

10 головний спеціаліст вакантна    

відділ організації роботи з державними підприємствами  



11 головний спеціаліст вакантна    

Управління корпоративних прав держави  

відділ забезпечення управління корпоративними правами держави  

12 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  

відділ звітності та фінансового планування  

13 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ правового забезпечення корпоративного управління  

14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ продажу ЄМК  

16 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління конкурсного продажу  

відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу  

17 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ управління та передачі державного майна  

18 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням  

19 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

20 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

21 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна   

22 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів  

23 головний спеціаліст вакантна    

відділ обліку фінансування та зведеної звітності  

24 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 



сектор обліку розрахунків за об’єкти приватизації  

25 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Юридичне управління  

відділ правового аналізу та судової роботи  

26 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна    

відділ експертизи договорів та установчих документів  

27 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

Управління персоналу  

відділ персоналу апарату Фонду  

28 головний спеціаліст вакантна    

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

29 головний спеціаліст вакантна    

відділ інформаційного забезпечення  

30 помічник Голови Фонду вакантна    

Управління документального забезпечення та контролю  

відділ реєстрації вхідної кореспонденції  

31 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

  

  

Начальник Управління персоналу                            В. Мельник 

 

  Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 28.05.2013 

№ 

за 

ШР 

Посада Вакантна Тимчасово вакантна 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої 

діяльності  

Адміністративно-господарське управління  

відділ інженерно-технічного забезпечення‚ з охорони праці та пожежної безпеки  

1 заступник начальника відділу   тимчасово вакантна 



Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ друкарської підготовки офіційних видань  

2 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ 

оцінки та розпорядження об’єктами державної власності  

Управління з питань оціночної діяльності  

відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних 

прав  

3 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності  

відділ з питань майнових відносин власності  

4 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління координації розробки та виконання програмних документів  

5 начальник Управління вакантна    

відділ координації підготовки законопроектів  

6 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів   

відділ продажу акцій на аукціонах  

7 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ аналітики продажу та моніторингу фондового ринку 

8 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

9 начальник Управління вакантна    

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

10 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань реформування власності  

відділ методологічного забезпечення  

11 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

12 головний спеціаліст вакантна    

відділ організації роботи з державними підприємствами  



13 головний спеціаліст вакантна    

  

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  

відділ аналітичного забезпечення‚ фінансового та майнового контролю  

14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ правового забезпечення корпоративного управління  

15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів групи А  

16 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ продажу об’єктів груп Ж та Д  

17 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ продажу ЄМК  

18 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління конкурсного продажу  

відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу  

19 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ управління та передачі державного майна  

20 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням  

21 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

22 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

23 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна  

24 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів  

25 головний спеціаліст вакантна    

сектор обліку розрахунків за об’єкти приватизації  

26 головний спеціаліст   тимчасово вакантна 



Юридичне управління  

відділ правового аналізу та судової роботи  

27 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна    

відділ експертизи договорів та установчих документів  

28 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна 

Управління організаційного забезпечення  

відділ організації роботи колегії  

29 головний спеціаліст вакантна    

відділ інформаційного забезпечення  

30 помічник Голови Фонду вакантна    

 

 

Начальник Управління персоналу                   В. Мельник 

 

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 26.04.2013 

№ 

за 

ШР 

Посада Вакантні 
Тимчасово 

вакантні 

Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої 

діяльності  

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції  

відділ друкарської підготовки офіційних видань  

1 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ 

оцінки та розпорядження об’єктами державної власності  

Управління з питань оціночної діяльності  

відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних 

прав  

2 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління координації розробки та виконання програмних документів  



3 начальник Управління вакантна    

Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій  

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів   

відділ продажу акцій на аукціонах  

4 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління інформаційних технологій та моніторингу  

відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності  

5 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Департамент планування процесів приватизації та реформування власності  

Управління планування та пільгового продажу  

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г на продаж  

6 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління з питань реформування власності  

відділ методологічного забезпечення  

7 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

відділ з питань приватизації підприємств АПК  

8 головний спеціаліст вакантна    

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  

відділ аналітичного забезпечення‚ фінансового та майнового контролю  

9 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

відділ правового забезпечення корпоративного управління  

10 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК  

відділ продажу об’єктів груп Ж та Д  

11 начальник відділу вакантна    

12 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

відділ продажу ЄМК  

13 головний спеціаліст   тимчасово 



вакантна 

Управління конкурсного продажу  

відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу 

14 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин  

відділ управління та передачі державного майна  

15 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

відділ укладання договорів оренди та контролю за їх виконанням  

16 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати  

17 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

18 головний спеціаліст-юрисконсульт   
тимчасово 

вакантна 

відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна  

19 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління з питань договірного менеджменту  

відділ моніторингу виконання умов договорів купівлі-продажу  

20 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи  

відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів  

21 головний спеціаліст вакантна    

сектор обліку розрахунків за об’єкти приватизації  

22 головний спеціаліст   
тимчасово 

вакантна 

Юридичне управління  

відділ експертизи договорів та установчих документів  

23 головний спеціаліст-юрисконсульт   
тимчасово 

вакантна 

24 головний спеціаліст-юрисконсульт   
тимчасово 

вакантна 



Управління персоналу  

відділ персоналу апарату Фонду  

25 головний спеціаліст вакантна    

Управління організаційного забезпечення  

відділ інформаційного забезпечення  

26 помічник Голови Фонду вакантна    

  

Начальник Управління персоналу                                              В. Мельник 

 


