






 

1) заступник начальника відділу державних підприємств переробної та 

добувної галузі Управління сільськогосподарської, переробної та 

добувної галузі Департаменту управління державними 

підприємствами 

 

 

2) заступник начальника відділу промислових державних підприємств 

Управління галузевих державних підприємств Департаменту 

управління державними підприємствами 

 

3) головний спеціаліст відділу фінансової діяльності державних 

підприємств Департаменту фінансів 

 

4) головний спеціаліст відділу фінансової діяльності державних 

підприємств Департаменту фінансів (на період заміщення тимчасово 

відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада 

державної служби) 

 

5) спеціаліст відділу консолідованої звітності Департаменту фінансів 

 

6) начальник відділу інженерно-технічного забезпечення 

Департаменту адміністративно-господарської роботи 

 

7) начальник відділу організаційно-маркетингової роботи 

Департаменту комунікацій та маркетингу 

 

8) начальник відділу декларування, проведення спеціальних перевірок 

Управління запобігання та виявлення корупції 

 

 

9) начальник відділу запобігання та виявлення корупції апарату Фонду 

та регіональних відділень Управління запобігання та виявлення 

корупції 

 

10) головний спеціаліст відділу моніторингу розкриття інформації 

Управління аналізу державного майна для включення до переліку 

Департаменту приватизації 

 

11) головний спеціаліст відділу аудиту діяльності акціонерних 

товариств, корпоративні права яких перебувають у сфері управління 

органів приватизації Департаменту внутрішнього аудиту 

 

12) головний спеціаліст відділу організаційно-маркетингової 

роботи Департаменту комунікацій та маркетингу 
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13) головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ Департаменту 

комунікацій та маркетингу 

 

14) головний спеціаліст відділу супроводження вебсайтів Фонду 

Департаменту комунікацій та маркетингу 

 

15) головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю 

Департаменту комунікацій та маркетингу 

 

16) головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю 

Департаменту комунікацій та маркетингу 

 

17) заступник начальника Управління запобігання та виявлення 

корупції – начальник відділу запобігання та виявлення корупції 

суб’єктів господарювання 

 

 

18) головний спеціаліст відділу декларування, проведення 

спеціальних перевірок Управління запобігання та виявлення 

корупції 

 

19) заступник начальника Управління представництва інтересів 

Фонду – начальник відділу претензійно-позовної роботи 

Юридичного департаменту 

 

20) головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи 

Управління представництва інтересів Фонду Юридичного 

департаменту 

 

21) головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи 

Управління представництва інтересів Фонду Юридичного 

департаменту 

 

22) головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи 

Управління представництва інтересів Фонду Юридичного 

департаменту 

 

23) головний спеціаліст відділу експертизи договорів та 

установчих документів Управління представництва інтересів Фонду 

Юридичного департаменту 

 

24) головний спеціаліст відділу експертизи договорів та 

установчих документів Управління представництва інтересів Фонду 

Юридичного департаменту 

 

25) директор Департаменту адміністративно – господарської 

роботи 
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