
 

ІНФОРМАЦІЯ 

 
Відповідно до вимог пунктів 59

1
, 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 (далі - Фонд) інформує, що за результатами 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та 

категорії «В» апарату Фонду, проведеного відповідно до наказу Фонду з 
кадрових питань (особового складу) від 10.01.2020 № 36к «Про оголошення 

конкурсу» переможцями конкурсу визначено: 
 

Найменування посади Прізвище, ім’я по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 
балів 

Головний спеціаліст відділу 

маркетингу об’єктів  
Управління маркетингу 

об’єктів приватизації та 
аналізу Департаменту 
приватизації. 

(ФДМУ36к_1) 

Барабан Алла Леонідівна 7,67 

Головний спеціаліст відділу 
претензійно-позовної роботи 

Юридичного департаменту. 
(ФДМУ36к_3) 

Беніцька Анастасія Валеріївна 7,83 

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу діяльності 
територіальних органів 

Управління територіальних 
органів (на період тимчасової 

відсутності державного 
службовця).  

(ФДМУ36к_5) 

Штефан Анастасія Петрівна 7,33 

Заступник начальника 
відділу організації продажу 

ЄМК ДП Управління 
підготовки до приватизації 

Департаменту приватизації. 
(ФДМУ36к_6) 

 

Валова Наталія Сергіївна 11,34 

Завідувач сектору розкриття 
інформації Управління 

маркетингу об’єктів 
приватизації та аналізу 

Департаменту приватизації. 
(ФДМУ36к_8) 

 

Понікарчик Олена Володимирівна 11,15 



Заступник начальника 

відділу обліку 
корпоративних прав та 
операційного супроводження 

Управління корпоративних 
прав держави Департаменту 

управління корпоративними 
правами держави та 

державними підприємствами. 
(ФДМУ36к_9) 

 

Додонова Олена Олександрівна 11,50 

Заступник начальника 
відділу звітності Управління 

фінансового планування та 
аналізу Департаменту 

управління корпоративними 
правами держави та 

державними підприємствами. 
(ФДМУ36к_10) 

 

Козленко Поліна Сергіївна 9,66 

Начальник відділу 
підтримки баз даних 
Управління інформаційних 

технологій Департаменту 
моніторингу та 

інформаційних технологій. 
(ФДМУ36к_11) 

 

Желєзнік Ольга Миколаївна 11,33 

Заступник начальника 
відділу моніторингу 

Управління ведення Єдиного 
реєстру об’єктів державної 

власності Департаменту 
моніторингу та 

інформаційних технологій. 
(ФДМУ36к_12) 

 

Ніколаєнко Аліна Олександрівна 11,50 

Директор Департаменту 
комунікацій та маркетингу. 

(ФДМУ36к_13) Іоанно Інга Олександрівна 11,00 

Головний спеціаліст відділу 
взаємодії зі ЗМІ та 

супроводження вебсайту 
Фонду Департаменту 

комунікацій та маркетингу. 
(ФДМУ36к_14) 

 

Бегларян Маргарита Феліксівна 9,33 



Начальник Відділу 

управління проектами 
(ФДМУ36к_17) 

Мамедов Максим Борисович 
 

10,01 
 

Заступник директора 
Департаменту управління 

корпоративними правами 
держави та державними 

підприємствами. 
(ФДМУ36к_18) 

Смук Микола Миколайович 10,50 

Заступник директора 

Департаменту управління 
корпоративними правами 

держави та державними 
підприємствами – начальник 

Управління корпоративних 
прав держави. 

(ФДМУ36к_19) 

Васильченко Олександра Ігорівна 8,83 

Заступник начальника 
відділу управління 
державними підприємствами 

Управління ДП та 
міждержавних майнових 

відносин  Департаменту 
управління корпоративними 

правами держави та 
державними підприємствами. 

(ФДМУ36к_20) 

Касека Олександр Володимирович 10,00 

Начальник Управління 
внутрішнього контролю. 

(ФДМУ36к_22) 
Юсупжанова Юлія Ренатівна 10,33 

Заступник начальника 
Управління внутрішнього 

контролю – начальник 
відділу комплексного 

аналізу, моніторингу та 
планування. 

(ФДМУ36к_23) 

Степанчук Світлана Іванівна 9,84 

Головний спеціаліст відділу 
експертизи договорів та 

установчих документів 
Юридичного департаменту. 

(ФДМУ36к_24) 

Твердохліб Вікторія Сергіївна 9,49 

Заступник начальника 
відділу координації 

управління персоналом 
територіальних органів 

Департаменту управління 
персоналом. 

(ФДМУ36к_26) 

Гончар Ірина Михайлівна 10,83 



Відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур на зайняття 

вакантних посад: 
- начальника Управління формування переліків об’єктів приватизації 

Департаменту приватизації (ФДМУ36к_2); 

- головного спеціаліста відділу оплати праці працівників апарату 

Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 
(ФДМУ36к_4); 

- начальника відділу операційної діяльності та аналізу Управління 
маркетингу об’єктів приватизації та аналізу Департаменту приватизації  
(ФДМУ36к_7). 

Відсутність переможця конкурсу на зайняття вакантних посад: 
- заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

апарату Фонду Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського 
обліку (ФДМУ36к_15); 

- начальника відділу забезпечення міжнародних зв'язків та міжнародної 
технічної допомоги Управління євроінтеграції та взаємозв'язків з міжнародними 

організаціями (ФДМУ36к_16); 
- заступника директора Департаменту комунікацій та маркетингу - 

начальника відділу взаємодії зі ЗМІ та супроводження вебсайту Фонду 
(ФДМУ36к_21); 

- начальника відділу добору та розвитку персоналу Департаменту 

управління персоналом (ФДМУ36к_25). 


