
Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях шукає у свою команду 

головного спеціаліста до відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави 

 

 

Що ми пропонуємо?  

 колектив, об’єднаний ідеєю та цінностями;  

 зручне місце розташування офісу (вул. Небесної Сотні, 1/23), комфортні умови 

роботи.  

 

Завдання, які очікують на головного спеціаліста:  

 Проведення роботи в повному обсязі по приватизації закріплених об’єктів 

державної власності: (підготовка документів для включення об'єктів до 

відповідних переліків об'єктів, що підлягають приватизації; розгляд заяв 

юридичних та фізичних осіб; своєчасне освітлення на офіційних веб-сайтах та 

електронній торговій системі всіх етапів приватизації об’єктів; підготовки 

проектів договорів купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання-передачі 

державного майна; контроль за своєчасним надходженням коштів до 

Державного бюджету України від приватизації)  

 Проведення роботи з питань управління корпоративними правами держави та 

державних підприємств, підпорядкованих Регіональному відділенню 

(моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємств; підготовка та 

надання звітів; участь у процедурі погодження (затвердження) фінансових 

планів господарських організацій)  

 Здійснення перевірок виконання покупцями державного майна умов укладених 

договорів купівлі-продажу, забезпечення оформлення їх результатів.  

 Участь у роботі робочих груп, комісій Регіонального відділення, складання 

протоколів засідань.  

 

Ви нам підходите, якщо:  

 маєте навички ділового листування та роботи з великими обсягами інформації;  

 можете працювати самостійно та в команді;  

 уважні до деталей;  

 комунікативні та ініціативні.  

 

Обов’язкові вимоги:  

 громадянство України;  

 вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;  

 вільне володіння державною мовою.  



 

Умови оплати праці:  

 посадовий оклад –5 800 грн.;  

 надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону 

України «Про державну службу»;  

 надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів» (із змінами).  

 

Умови відбору та призначення на посаду:  

 призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця 

конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного 

стану.  

 

Кількість вакансій – 2 (дві).  

 

Ми чекаємо на резюме кандидатів (бланк резюме) до 27 січня 2023 року 

включно на електронну адресу kadri.poltava.fdmu@gmail.com  

 

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому 

запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду з начальником 

Регіонального відділення та начальником відділу.  

 

Контактна особа Тетяна ЛЕВІШКО тел. (0532) 56-27-22. 
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