
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАiНИ
РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МЛЙНА УКРАiНИ

ПО ЛЪВIВСЬКIЙ, ЗАКАРПАТСЬКIЙ ТА ВОЛИНСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ

нАкАз
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Про необхiднiсть добору
на BaKaHTHi посади державноi
служби на перiод дii военного стану

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про правовий режим во€нного стану>> вiд 12.05.2015

JЮ З89-!III та змiн до нього внесеними Законом УкраТни <Про внесення змiн до деяких
законiв Украiни щодо функчiонування державноi служби та мiсцевого самовряДування У
перiод дii военного стану> вiд 12.05.2022 Ns2259

НАКАЗУЮ:

1. Визначити необхiднiсть добору на вакантну посаду державноi служби категорiТ "Б"
Регiона_пьного вiддiлення Фонду державного майна Украiни по Львiвськiй, Закарпатськiй та

Волинськiй областях на перiод дii военного стану, начi}льника вiддiлу маркетингу, аналiтики
та IT - пiдтримки, за мiсцем працi - м.Лучьк.

2. Визначити необхiднiсть добору на вакантну посаду державноi служби категорii
llBll Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Украiни по ЛьвiвсьКiЙ,

Закарпатськiй та Волинськiй областях на перiод дii военного стану, головного спецiалiста
вiддiлу маркетингу, аналiтики та IT - пiдтримки.

3. Затверлити описи вакансiй на пеРiод дiТ военного стану, на зайняття вакантних

посад, визначених пунктом 1 цього наказу, згiдно з додатками |,2.

4. Вiддiлу управлiння персоналом розмiстити даний наказ в електроннiй формi на

офiцiйному веб-сайтi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна УкраТни по

Львiвськiй, Закарпатськiй та волинськiй областях:
http://www.spfu.so,зaбeзпeчитиopгaнiзaцiюпpoвeДення
спiвбесiди з керiвником регiонального вiддiлення осiб, якi виявили бажання взяти rIасть у
доборi з призначення на вакантну посаду.

5. Контроль за виконанням цього Haкaзy зilлишаю за собою.

начальник
регiонального вiддiлення Владислав КАЛИНЕЦЬ
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.ny*O", на якi о.оЬ" призначенi вiдповiдно До Закону Украiнй

<Про внесення змiн до деяких 
. 
законiв llr,::,лл::j:

бункчiонrвання державноi служ!1 та мiсцевого саIчrоврядування у

.rЁрiол дii военноrо .ruryo вiд 12.05.2022 Ns 2259. оголошуеться

конкурс, Граничний .rpon перебування особи на посадi, на яку ii
,rp"a"urano вiдповiдно до вищезазначеного Закону, становить 12

мiсяцiв з дня припинення чи скасування во€нного стану,

;;;i;";;^iъr,iyp.y на 1чФт" посад державнот служби,

затвердже"о.о по"rЪrовою КМУ вiд 25,03,2016 Ns 246;

особа, яка виявила бажання взяти участь у доборi з призначення на

вакантну посаду, може подавати додаткову iнформачiю, яка

,rй"aро*уе вiдповiднiсть встановленим в оголошеннi вимогаrrл,

зокрема стосовно досвiду роботи, професiйниI кчлтетентностей,

репутачii (характеристики, рекомендацiI, HayKoBi публiкачii тощо),

Iнформачiя приймаеться через електронну адр:су: 
_ .

Kuarn +O@.oiu.non."u з 07 вересня до 17 год 00 хв 14 вересня

2022 року.

призначення на посаду вiдбуваеться за результатами спiвбесiди iз

Перелiк iнформачii,
необхhноiдля

призначення на
вакантну посаду, в

тому числi форма,
адресат та строк ii

подання

Лапка Наталiя IBaHiBHa, тел, (032) 26|-62,38,

електронна адреса: kadry_46@spfu, gov,ua

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер

телефону та адреса
електронноi пошти

особи, яка нада€
додаткову

iнформаuiю з питань
проведення добору на

Вrrо." 
"iдповiдно 

до статей 19 i 20 Закону Украiни кПро державну

Вища ocBiTa за ocBiTHiM ступенем не нижче магiстра,

орiй кБ> чи кВ>

абодосвiдслУжбиВорганах.мiсцевогосаМоВряДУВання'абодосвiд--_-л_-:лл--:хФvv дчч9дл -"J,-----

роботи на керiвних посадах пiдприсмств, установ та органlзацlи

ir".-"*no вiд форми власностi не менше двох poKiB,Щосвlл роботи

Вiльне володiння державною мовою



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом регiона-ltьного вiддiлення
Фонду державного майна УкраТни по
Львiвськiй, Закарпатськiй та
волинськiй областях

"iд"Oё' Ocj 2022 року Ngоt з ý1

ОПИС BAKAHCII
на перiод дii воснного стану

Назва та категорiя
посади, стосовно якоi
прийнято рiшення
про необхhнiсть
пDизначення

Головний спецiалiст вiддiлу маркетингу, аншliтики та IТ-пiдтримки
Регiона-пьного вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи по
Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях, каmеzорiя кВ>

Посадо'вi обов'язки

l. Забезпечення виконання покладених завдань в установленl
строки, законодавчих норм та доручень начапьника вiддiлу.

2. Здiйснення заходiв щодо маркетингового супроводження

дiяльностi регiона.rrьного вiддiлення, в тому числi продФку об'ектiв

приватизацii та оренди держчlвного майна, висвiтлення

пiсляприватизацiйних процесiв.

3. Здiйснення зtlходiв щодо висвiтлення процесу продажу об'сктiв

приватизацii, оренди та поширення вiдповiдноi iнформачiТ в

рекJIамних цiлях.
4. Здiйснення заходiв за напрямком взасмодii iз засобами масовоi
iнформачii.

5. Узага.тlьнення та аналliз iнформачii про роботу регiонального
вiддiлення для подання проектiв аналiтичних довiдок, звiтiв до
ФДМУ, вiдповiдей на запити органiв виконавчоi влади,
правоохоронних органiв та iнше.
6. Виконання iнших доруIень керiвництва регiонального
вiддiлення та начальника вiддiлу

Умови оплати працi

l) посаловий оклад - 5800,00 грн.;
2) надбавки, доплати] премii та компенсацii вiдповiдно до cTaTTi

52 Закону Украiни пПро державну службу;
3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
l8.01.2017 J\Ъ 15 <Питання оплати працi працiвникiв державних
органiв> (iз змiнами);

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb

призначення на
посаду

На перiод дii военного стану, установленого вiдповiдно до Закону
УкраiЪи <Про затRердження Указу Президеrлта Украiни "Про
про/iоRження строку дiТ воснного стану в YKpaiHi" та до
припинення ttи скасування восн}{ого ста[{у, але не пiзнiше tпести

мiсяцiв з дня його припинення чи скасуванI{я" на посади деряtавноТ
служби" tla якi особи призначенi вiдповiдно до Закону УкраiЪи
кПро внесення змiн до деяких законiв Украiни щодо

функцiонування державноi служби та мiсцевого саIчrоврядування у
перiод дiТ военного стану> вiд 12.05.2022 М 2259, оголошу€ться
конкурс. ['рани.тний строк перебування особи на посадi, на яку iT



= -
------"--' аченого Закону, становить 'l2при:]начено вlдповlдно до виtцезазнi

мiсяцiв з дня припинення чи скасування воснного стану,

-oсooa,якaoaжaeBзятиyЧacтьyлoбopiзпpизнaчeннянaBaкaнтнy

посаду, подае резюме за формою вiдповiдно до Порядку

проведеннЯ конкурсУ на зй"",," посад державноТ служби,

затвердженого постановою кму вiд 25.03.20lб Ns 246;

особа, яка виявила бажання взяти участь у доборi з призначення на

вакантну посаду, може подавати додаткову iнформаIliю, яка

пiдтверджуе вiдповiднiсть встtlновленим в оголошеннi вимога:чt,

зокрема стосовно досвiду роботи, професiйних компетентностей,

репутачii (характеристики, рекомендацii, HayKoBi публiкачii тощо),

Iнформаuiя приймаеться через електронну адресу:

Kudru_+b@rpiu.gou..ru з 07 вересня до 16 год 45 хв 09 вересня

2022 року.

призначення на посаду вiдбуваеться за результатами спiвбесiди iз

Перелiк iнформаuiii
необхИноiдля

призначення на
вакантну посаду, в
тому числi форма,
адресат та строк ii

подання

Лапка Наталiя IBaHiBHa, тел. (032) 26|,62-38,,

електронна адреса : kadry_46@spfu, gov,ua

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер

телефону та адреса
електронноi пошти

особи, яка нада€
додаткову

iнформачiю з питань
проведення добору на

Вища ocBiTa за ocBiTHiM ступенем не нижче молодшого бакалавра

не вимагаеться

Вiльне володiння державною мовою


