
 
 

Додаток 1 

          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом регіонального відділення 

Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях 

від "25" жовтня 2022 року №  01564  

 

ОПИС ВАКАНСІЇ  

на період дії воєнного стану 
 

Назва та категорія 

посади, стосовно якої 

прийнято рішення 

про необхідність 

призначення 

Головний спеціаліст відділу забезпечення повноважень з контролю 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях,  категорія «В», 

місце праці – м.Ужгород. 

Посадо'ві обов'язки 

11. Проведення періодичного комплексного, з оглядом об'єкта оренди, 

контролю за використанням орендованого майна та виконанням умов 

договорів оренди державного нерухомого майна 

 2. Проведення  позапланових перевірок у сфері оренди державного 

майна та з інших питань 

3. Здійснення перевірок договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації 

щодо виконання покупцями інвестиційних зобов'язань та інших умов, 

передбачених договорами 

 4. Участь в роботі комісій, утворених за дорученням ФДМУ, 

правоохоронних органів та інших органів державної влади 

5. Підготовка проектів наказів, листів та інших документів з питань, що 

скеровані на розгляд у відділ або стосуються його повноважень 

 

Умови оплати праці 

 

 1).посадовий оклад - 5800,00 грн.,  

2) надбавки, доплати, премії та компенсації  відповідно до статті 

52 Закону України «Про державну службу; 

3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних 

органів» (із змінами) 

 

Інформація про 

строковість 

призначення на 

посаду 

 

 

На період дії воєнного стану, установленого відповідно до Закону 

України «Про затвердження Указу Президента України "Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні" та до 

припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести 

місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної 

служби, на які особи призначені відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування державної служби та місцевого самоврядування у 

період дії воєнного стану» від 12.05.2022 № 2259, оголошується 

конкурс.  Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її 

призначено відповідно до вищезазначеного Закону, становить 12 

місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.  

 



 

Перелік інформації, 

необхідної для 

призначення на 

вакантну посаду, в 

тому числі форма, 

адресат та строк її 

подання  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну 

посаду, подає резюме за формою відповідно до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 № 246; 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на 

вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка 

підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, 

зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, 

репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

 

Інформація приймається через електронну адресу: 

kadry_46@spfu.gov.ua з 25 жовтня  до 17 год 00 хв 27 жовтня 

2022 року. 

 

Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди із 

претендентом. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову 

інформацію з питань 

проведення добору на 

вакантну посаду 

 

Лапка Наталія Іванівна, тел. (032) 261-62-38,  

електронна адреса: kadry_46@spfu.gov.ua 

 

Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну 

службу» 

1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра.  

2. Досвід роботи 
Не вимагається. 

 

3. 

Володіння 

державною 

мовою 

 

Вільне володіння державною мовою 
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