
  

 

           
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

14.08.2020                                          Київ                                   №  1355 
 

 

Про затвердження складу 

Постійної конкурсної комісії   

Фонду державного майна України  

з проведення конкурсного відбору 

керівників суб’єктів господарювання   

державного сектору економіки 

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників  

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про 

проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки» (із змінами), враховуючи кадрові зміни, які 

відбулися у Фонді державного майна України,   
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад Постійної конкурсної комісії Фонду державного 

майна України з проведення конкурсного відбору керівників  суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки (далі – комісія): 

         голова комісії: 

Кудін Денис Ігорович – заступник Голови Фонду державного майна 

України; 

        заступник голови комісії: 

Бєлова Юлія Віалетівна – заступник Голови Фонду державного майна 

України; 

        члени комісії: 

Мартинюк Юрій Володимирович – директор Департаменту управління 

корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду 

державного майна України; 

Шевчук Олеся Михайлівна –  заступник директора Юридичного 

департаменту – начальник відділу правової експертизи нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України; 

Васильченко Олександра Ігорівна – заступник директора Департаменту 

управління корпоративними правами держави та державними підприємствами – 

начальник Управління корпоративних прав держави Фонду державного майна 

України; 

Мельник Вікторія Василівна – директор Департаменту управління 

персоналом Фонду державного майна України; 
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Мягков Антон Євгенович – заступник директора Департаменту  

управління корпоративними правами держави та державними підприємствами – 

начальник Управління фінансового планування та аналізу Фонду державного 

майна України. 

Міщенко Олеся Станіславівна – начальник Управління ДП та 

міждержавних майнових відносин Департаменту управління корпоративними 

правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна 

України; 

Савицький Максим Анатолійович – заступник начальника Управління 

економічної безпеки – начальник Відділу внутрішньої безпеки Фонду 

державного майна України; 

Костенко В’ячеслав Миколайович – завідувач сектору запобігання та 

виявлення корупції.  

 

2. Залучити до роботи комісії з правом дорадчого голосу: 

Штепу Владислава Олександровича – керівника напрямку Рекрутинг 

Агентства з підбору і розвитку персоналу «Golden Staff».  
  

3. Для забезпечення роботи комісії призначити секретарем комісії 

Єсипенко Людмилу Миколаївну – начальника відділу організації роботи 

наглядових рад Управління корпоративних прав держави Департаменту 

управління корпоративними правами держави та державними підприємствами 

Фонду державного майна України. 

 

4. У разі неможливості члена комісії або секретаря комісії взяти участь у 

засіданні комісії з поважних причин, у засіданні комісії бере участь 

представник управління (департаменту) за основним місцем роботи члена 

комісії або секретаря комісії. 

 

5. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року 

№ 777 (із змінами). 

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна 

України  від 21 травня 2020 р. № 861 «Про затвердження складу Постійної 

конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».   

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника Голови 

Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

 

Голова Фонду                                                                Дмитро СЕННИЧЕНКО  


