
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 

ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Н А К А З

О в & 0& 0 Київ №

Про необхідність призначення 
на вакантні посади державної служби 
на період дії карантину

Відповідно до пункту 13 Порядку призначення на посади державної служби 
на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АВ8- 
СоУ-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 
року №290 (із змінами), службових записок начальника управління оціночної 
діяльності, ІТ підтримки та комунікацій Н.Степанової від 02.11.2020 №1248, 
начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та 
використання державного майна С.Києнка від 30.10.2020 №1243 та начальника 
управління персоналом та забезпечення діяльності регіонального відділення 
Л.Леонтьєвої від 05.11.2020 №1260

НАКАЗУЮ:

1. Визначити необхідність призначення на вакантні посади державної служби 
категорії «В» Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях (м.Київ) на період дії карантину 
шляхом укладення контракту про проходження державної служби:

1) головний спеціаліст внутрішнього аудиту;
2) головний спеціаліст відділу приватизації управління приватизації, контролю 

за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна;
3) головний спеціаліст відділу комунікацій та ІТ підтримки управління 

оціночної діяльності, ІТ підтримки та комунікацій.
2. Затвердити оголошення про добір на період дії карантину на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «В» Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
(м.Київ), згідно з додатками 1-3.

3. Відділу управління персоналом управління персоналом та забезпечення 
діяльності регіонального відділення розмістити цей наказ в електронній формі через 
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного 
агентства України з питань державної служби та на веб-сторінці Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях (далі -  Регіональне відділення) офіційного веб-сайту Фонду 
державного майна України.



4. Визначити заступника начальника Регіонального відділення КОРНІЙЦЯ 
Сергія Даровича уповноваженою особою для проведення співбесіди з особами, які 
виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Вадим КУРИЛО




