


Додаток 1 

до наказу Фонду державного  

майна України з особового 

складу 
від  05.07.2017 №  382к      

 

Перелік  

вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» апарату Фонду 

державного майна України, на які оголошується конкурс 

 

1. Головний спеціаліст планово-фінансовий відділу Управління фінансово-

економічної роботи та бухгалтерського обліку (на період тимчасової відсутності 

державного службовця). 

2. Головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління звітності та 

планування фінансової діяльності Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави. 

3. Головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління звітності та 

планування фінансової діяльності Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави (на період тимчасової 

відсутності державного службовця). 

4. Головний спеціаліст Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції (на 

період тимчасової відсутності державного службовця). 

5. Головний спеціаліст Відділу євроінтеграції та взаємозв’язків з міжнародними 

організаціями (на період тимчасової відсутності державного службовця). 

6. Головний спеціаліст відділу нормативного та методичного забезпечення 

оцінки  Управління оцінки майна та майнових прав  Департаменту оцінки 

майна‚ майнових прав та професійної оціночної діяльності (на період 

тимчасової відсутності державного службовця). 

7. Головний спеціаліст відділу  по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та 

саморегулівними організаціями оцінювачів Управління по роботі з оцінювачами 

та суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна‚ майнових прав 

та професійної оціночної діяльності. 

8. Заступник директора Департаменту оцінки майна‚ майнових прав та 

професійної оціночної діяльності – начальник Управління оцінки майна та 

майнових прав. 

9. Заступник начальника відділу моніторингу об’єктів державної власності 

Департаменту моніторингу‚ прогнозування та інформаційних технологій. 

  

  

  

  

 



Область Регіон
Найменування 

державного органу
Код ЄДРПОУ

Місцезнаходжен

ня державного 

органу

Вид 

посади(керівна/с

пеціаліст)

Категорія
Найменування 

структурного підрозділу

Дата 

публікації

Кінцевий 

термін 

прийняття 

документів

Контактний 

телефон (із 

зазначенням 

міжміського 

коду)

Основні вимоги до 

кандидатів (Назва 

файлу)

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст (на 

період тимчасової 

відсутності 

державного 

службовця)

В

Планово-фінансовий відділу 

Управління фінансово-

економічної роботи та 

бухгалтерського обліку

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.1

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст
В

Відділ фінансового 

планування Управління 

звітності та планування 

фінансової діяльності 

Департаменту управління 

державними підприємствами 

та корпоративними правами 

держави

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.2

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст (на 

період тимчасової 

відсутності 

державного 

службовця)

В

Відділ фінансового 

планування Управління 

звітності та планування 

фінансової діяльності 

Департаменту управління 

державними підприємствами 

та корпоративними правами 

держави

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.3

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст (на 

період тимчасової 

відсутності 

державного 

службовця)

В
Відділу внутрішньої безпеки 

та запобігання корупції 
06.07.2017 20.07.2017

(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.4

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст (на 

період тимчасової 

відсутності 

державного 

службовця)

В

Відділ євроінтеграції та 

взаємозв’язків з 

міжнародними організаціями 

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.5

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_1.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_3.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_4.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_5.pdf


Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст (на 

період тимчасової 

відсутності 

державного 

службовця)

В

Відділ нормативного та 

методичного забезпечення 

оцінки  Управління оцінки 

майна та майнових прав  

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.6

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головний 

спеціаліст
В

Відділ  по роботі з 

суб’єктами оціночної 

діяльності та 

саморегулівними 

організаціями оцінювачів 

Управління по роботі з 

оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності 

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.7

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Заступник 

директора 

Департаменту - 

начальник 

Управління

Б

Управління оцінки майна та 

майнових прав 

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.8

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Заступник 

начальника 

відділу

Б

Відділ моніторингу об’єктів 

державної власності 

Департаменту моніторингу‚ 

прогнозування та 

інформаційних технологій

06.07.2017 20.07.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
06.07.2017.9

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_6.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_7.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_8.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/06_07_2017_9.pdf
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