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Про оголошекtня KoHKypciB
на зайняття пOсflд дерэкаlзноТ
служби категорii (Б>>

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро державну службу>, Порядку
проведення конкурсу на зайrtяття посад державноТ служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpaTHlT вiд 25 березня 2016 року J\Ъ 246, зi
змiнами, керуючись пчнктам14 l0, 12 Положення про Регiон€lJIьне вiддiлення
Фонду державного майна в Херооrrськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi, затверlщiеного наI(€tзом Фонду державного майна
УкраiЪи вiд 18 грудня 2015 року ЛЪ 1964,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосих,и конкурси на lзайняття посад державноi служби категорii кБ>:
1 ) застугrника началь н ика }3 iддiлу приватизацiТ;
2) завiдувача сектору коршоративЕи}, прав Вiддiлу приватизацiТ.
2. Затвердити умов]4 провеiIення конкурсу на зайняття посади державноi

служби категорii кБ> - заступн]{ка начаJIьника Вiддiлу приватизацii, що
додаються.

З. Затверддти умови прове,цення Kol{Kypcy на зайняття посади державноi
служби категорii кБ> - завiдувсlча сектоlэу корпоративних прав Вiддiлу
приватизацii, rr{o щощOкяться

4. Визначитtа Iрину
персон€tлу, особсltо, яка вI{ко}Iуватиме функцiТ адмiнiстратора пiд час
проведення KoHKypciB, tsказанLD( lз пунктi 1 цього Haкztзy.

5. Головному спецiалiст1, з питань персонzшу Iринi ЯКИМЕНКО
забезпечити:

розмiщення наказу про с}голошення KOHKypciB та умови ik проведення
через особистий кабiнет на Сдrаному портtr-лi вакансiй державноi служби не

, головного спецiалiста з питань

з кадрових питань
(особового складу)
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пiзнiше нiж протягом наступнOгсl робочого дня з дня пiдписаннll цього наказу;
оприлюднення iнформаlдiТ про оголошення KoHKypciB на офiцiйнiй

вебсторiнцi Регiон€tльного вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй
областi, Автономнiй Республirдi Крим та- м. Севастополi офiцiйного вебсайту
Фонду державного майна Украrни.

6. Конкурснiй KoMioiT забезпечити прсведення KoHKypciB, вказаних в пунктi
1 цього нак€ву, вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

7. Контроль за виконанняlчI цього наказу з€Llrишаю за собою.

Начальник регiонально го вiддi.lrення Галина ТЕСЛЮК



ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi

о2.о9, Р,о2/ Jф /2о-а-

умови
IIроведення кошкурсу

на зайняття посади дер}хtавноi служби категорii ((Б)> - заступника
начальцика Вiддiлу шриватизацiТ

Загальнi умOtsи

Посадовi обов'язки

Сприяе нач€Lllьнику вiддiлу у здiйсненнi
загzLльного керiвництва дiяльнiстю вiддiлу,
направленого на виконаннrI основних
завдань та функцiй, якi покладенi на вiддiл
вiдповiдно до Положення, та узгоджуе своi
дii з начальником вiддiлу. Виконуе
обов'язки нач€Lirьника вiддiлу у разi його
вiдсутностi або неможливостi здiйснення
ним cBoik повноважень.
Вiдгrовiдно до наданих повноважень з

питань приватизацii об' eKTiB :

1) готуе матерiали щодо приватизацii та
продажу об'сктiв державноi власностi на
аукцiонi або шляхом викупу;
2) готуе iнформацiю для засобiв масовоi

iнформацii щодо приватизацiТ об'ектiв, а
також щOдо вивчення попиту на потенцiйнi
об'екти приватизацiТ;
3) розглядае заяви про включення до

перелiку об'ектiв, що пiдлягають
приватизацii;
4) готус матерiали з пiдтвердження права

власностi на об'екти нерухомого майна;
5) гOтуе до приватизацiТ об'скти, що

пiдлягають приватизацii;
б) гсrтуе та надсилае до Фонду державного

майна УкраiЪи матерiали щодо включення
до перелiкiв об'ектiв, що пiдлягають
шриватизацii;
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7) готус проекти наказiв щодо здiйснення
процедур приватизацii об'сктiв державноТ
власностi;
8) вживас органiзацiйних заходiв щодо

iнвентаризацii та пiдготовки матерiалiв для
оцiнки (у разi потреби) об'ектiв
приватизацii;
9) бере }п{асть в обстеженнi будiвельних

майданчикiв, технiчного стану об'ектiв, що
пiллягають приватизацii, а також об'ектiв
оренl]и, як потенцiйних об'сктiв
приватизацiТ;
10) готуе матерiали щодо укладаннrI

договорiв купiвлi-продажу державного
майна, вiдпрацьовус проскти договорiв
купiвлi-гrродажу об'ектiв, що пiдлягаютъ
приватизацii та aKTiB передавання майна;
11) бере rIасть у роботi комiсiй з

приватизацii, iнвентаризацiТ,

реструктуризацiТ, аукцiонних комiсiй з
продажу об'ектiв державноi власностi.

Забезпечуе ефективне своечасне та якiсне
виконання завдань, покладених на вiддiл, в
частинi управлiння державним майном, яке
при ilриватизацii не увiйшло до статутних
капiталiв господарських товариств, €tпе

перебувае на ix балансах, зокрема:
l) органiзовуе роботу щодо проведеннrI

перевiрок стану утримання, використання
за призначенням такого майна;
2) шроводить роботу щодо узагальненнrI

щсlмiсячно i щоквартапьно iнформацii
стOсовно управлiння майном;
3) контролюс узагaLпьнення статистичноI

звiтнсtстi за напрямками роботи вiддiлу та
надае iнформацiю для BHeceHHlI до
електронноi бази даних Iнформацiйно-
пошуковоi системи <Е,ТАП-МАЙНО> ;

4) г,отуе документи для засiдання KoMiciI з
надання згоди на списання майна;
5) готуе iнформацiю про результати

дiяль,ностi вiддiлу з цъого напрямку роботи.
Органiзtэвуе та контролюе веденнrI

дiловоцства у вiддiлi вiдповiдно до
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{нстр3rкцii з дiловодства Регiонального
вiддiлення.
Бере у{асть в роботi консультативних,

дорадчих, допомiжних органiв та служб
(рад", KoMiciT, робочi групи тощо)
вiдповiдно до наказiв нач€Lпьника

регiонального вiддiлення.
За дOрr{енням нач€Lпьника вiддiлу

розглядас звернення громадян, запити та
звернення органiв державноi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств,
ус,гаI{ов та органiзацiй, посадових осiб,
народних депутатiв, депутатiв мiсцевих
рад, iнших суб'сктiв права на звернення,
запити на iнформацiю з питань, що
нале,&ать до його компетенцiТ, готу€
проекти вiдповiдей на них.
Готус вiдповiдну аналiтичну та звiтну

iнформацiю.
Вносить iнформацiю та здiйснюс контроль

за своечасним поданням iнформацii
спецiалiстами вiддiлу щодо приватизацii
об'сктiв в електроннiй торговiй системi
к[Трозорро.Продажi>.
Здiйснrос контроль за повним та

свOечасним розмiщенням iнформацii в
межа.х IIовноважень вiддiлу на вебсайтi
Фонду державного майна Украiни

Умови оплати rтрацi

посадовий оклад - 6 700 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
пOстанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд
18 сiчня 201_7 року J\Ъ 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнапши;

надбавкrt, виплати, премiI вiдповiдно до
cTaTT,i 52 Закону УкраТни "Про державну
службу"
додаткоЕi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi та/або
надбавки за виконання особливо важливоi

роботи вiдповiдно до абзацу восъмого
пункту 14 роздiлу XI Закону УкраiЪи <Про
державну службу> та Положення про
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застосування стимулюючих виплат
державним службовцям, затвердженого
поотановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 18 сiчня 2017 року Jф 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicT,b чи
безстроковiстт, прI{знач еIIня FIа

посаду

безстрокове

строк призначення особи, яка досягла 65-

рlLtнOго вlку, становить один рlк з правом
пOвторного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу шороку

Перелiк iнфс,рп,tlt l i, не<lt],rli,цш li
для участi в ltкl,t<у:lсi.,гл c:,t,po с ,Т

подання

1) з€uIва про ylacTb у KoHKypci iз
зазначенIuIм основних мотивiв щодо зайrrятгя
посаllи за формою згiдно з додатком 2 до
Порялку проведеннrI конкурсу на зайнятгя
посаlI державноi с.ггужби, затвердженого
постztновою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25 березня 2016 року JЮ 246 зi змiначrи
(д*i - Порядок);

2) резюме за формою згИно з додатком-21
до Порядку, в якому обов'язково зазначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батъковi кандидата;

реквiзити документа, що посвцчус особу та
пiдцтвердlкуе |ромадянство Украiни;

пiдтвердженIuI HzuIBHocTi вiдповiдного
сryпе]]я вищоi освiти;

вiдомостi про стаж роботи, сT€DK державноi
слгgжбlл (за наявностi), досвИ роботи на
вiдповiднlос посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на KepiBHtoc
посадах (за наявностi вИповiднrо< вимог);

З) за"ява, в якiй особа повiдомляе, що до неi
не застосовуються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону УкраiЪи "Про очищенIuI влади", та
нацае згоду на проходженIuI перевiрки та на
оприлюдненIuI вiдомостей стосовно неi
вiдповiдrrо до з€вначеного Закону. Подача
додаткiв до з€uIви не е обов'язковою;

4) кошiя Щержавного сертифiката про piBeHb
во;тодiння державною мовою (витяг з ресстру
Щержавнлгr< сертифiкатiв про piBeHb володiння
державною мовою), що пiдтверджуе piBeHb
володiнrrя державною мовою, визначений
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Iт:формаlдiя приймасться до 17 вересня
2021 рокудо 15 год4ни45 хвилин

!одатковi (необов'язковi)
документи

зzu{ва хцодо забезпечення розумним
пристосраннrIм за формою згiдно з

дод€tткоl\с З до Порядку проведенrul
конкурсу на зайнятгя посад державноi
службlл

fiaTa i час flotl:;l,г(},]lpOrE(),](]]jH {

тестування ка]]1.t t, 2_ ltTiB.

Мiсце або спосiб гrроведення
тестування.

Мiсце або спосiб r.роведення
спiвбесiди (iз :зазначенFI;II\{

електронноТ п.патформи д(ля
комунiкацii дистантдiйно)

21 вересня2021 року о 15 годинi 00 хвилин

проведення тестування дистанцiйно,
Iпляхом використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на единому
порталi вакансiй державноТ служби

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
проспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноТ
за адресою:
кабiнет 225,

Нацiональною комiсiсю зi стандартiв
державноТ мови.

Особа, яка виявила бажаннrI взяти )п{асть у
KoHKypci, може под€Iвати додаткову
iнформацiю, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
шопереднiх результатiв TecTyBaHIuI, досвiду
роботи, професiйнш< компетентностей,

репуг;ацiТ (характеристики, рекомендацii,
HayKoBi публiкацii тощо).
На електроннi документи, що подzlються

дл-5I участi у KoHKypci, накJIадаеться
квалiфiксlванIй електроншай пiдпис
кандI{дата.

,.Щержавнi слryжбовцi державного органу, в
якому проводиться конкурс, якi бажають
взяти 1ччасть у Komrypci, подають лише з€uIву

про у,часть у KoHKypci.
Особа, яка бажае взяти у{асть у KoIжypci,

подас вк€Lзану iнформацiю через Сдиний
порта] вакансiй державноТ сщ.lкби
htt*э s : l lqа{qqr€qуда.
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Мiсце або спосiб гrровецення
спiвбесiди з метOю визI]а,ченнrI
суб'ектом призначення або
керiвником державноi службll
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанщiйно)

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
шросшект Ушакова, 47,
м" Херсон

за фiзичноi
за адресою:
кабiнет 200,

Прiзвишде, iм'я та по батысовi,
номер телефону та адреса
електронноi полtlти особи, яка
надае додаткову iнформаrдiю з

питань проведення конкуроу

Якипшенко Iрина Петрiвна
0552 22 44 44
iryn а. yakymenko @spfu . gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa
]]Иш(а :_ ()Вl'Г;а За ocBlTHlM сТУПенеМ не НИЖче
]иагtс] t)l] галузi знань кПраво> або
,,('}'i lзi, l,, ir;ll:l,t,a a.{;rliHiC l"pyýi}HHя)}

2 Щосвiд pol:lc 1,1.

досвiд роботи на посадах державноi служби
категорiй "Б" чи "В" або досвiд служби в
rlрганах ьлiсцевого самоврядування, або
досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприсмств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi не менше
двох poKiB

a
J

В олодiння державЕIоI.о
мовою

]]1льне володlння державною мовою

[] и лд rэ 1,1д ilo I{:o},l г ет ,:HTHocTi

],]ip l rrлга

BcTaHoBrir::1] Е я цiлс,: 
-а,

прiоритс:,тitз :,а opic -rr,;,tpi B

1

компоненти вимоги
умlЕня встановлювати чlтк1, ре€шън1,

дося;+;нi груповi чи iндивiдуальнi цiлi та
прiортатети;

умiнlтя визначати орiентири для досягнення
групOвих чи iндивiду€Lльних цiлей

2 Ефективllil: г, ]rioo,ptlrtl;,Lц i ll

iншими
здатнiсть налагоджувати зв'язки з iншими

стI]уктурними пiдроздiлами державного
органу, гlредставниками iнших державних
оргаrliв, ts тому числi з використанням
тдифрtl вих технологiй ;

умiння конструктивного обмiну
iнсРоiэплацiсю, узгодження та упорядкування
дiй;

з,ца,ггtiсть до об'еднання та систематизацii
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спlль}{их зчсиль
J

J Багатозадачнiсть здатнiсть концентрувати (не втрачати)

увагу на виконаннi завдання;

умiння розкJIадати завдання на процеси,
спротзIувати ix;
здатнiсть швидко змiнювати напрям роботи
(дiяльностi);

умiння управляти результатом i бачити
шрогрес

4 Вiдповiдальнiсть УСВiiЦОМЛеННЯ ВаЖЛИВОСТl ЯКlСНОГО

виконанIrя своiх посадових обов'язкiв з

дотрипdанням cTpoKiB та встановJIених
процедур;

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд час
пiлготовки i прийняття рiшень, готовнiсть
HecTI,I вiдповiдальнiсть за можливi наслiдки
реалiзацiТ таких рiшень;
здатнiсть брати на себе зобов'язання, чiтко
ix дотрип,туватись i виконувати

l-tlосРесiйt, :lнirння

iJрлrлlга компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

Конститyцii Украiни;
Закону УкраiЪи <Про державну службу>;
Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцiТ>>

та iншог0 законодавства
2 Знання зiал:(,Itli),цав(]Iвi,i \/ с tРrЭ l Знання:

Закон1, УкраТни кпро Фонд державного
майна Украiни>;
Закону УкраТни кПро приватизацiю
держаIвного i комун€шьного майна>;
Закон1, Украiни <Про управлiння об'сктами
державноТ власностi>

Ючt 8Р,r^ С. .!с,.=м еи пр с a.Cg: hJr



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Регiоналъного вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонсъкiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi

с2, 2o2t Jф /2с,п-

умови
IIроведення конкурсу

на зайняття посади державноi служби категорii (<Б> - завiдувача сектору
корпоративних прав Вiддiлу приватизацii

ЗаI,алъ,нi /мс)]ви

Посадовi обов'язки

Здiliснrое керiвництво сектором, несе
персOнЕtльну вiдповiдальнiсть за
органiзацiю та результати його дiяльностi.

Органiзовуе роботу щодо формування
складу нагJIядовш рад та бере участь у
загаJIьних зборах акцiонерних товариств,

управлiння корпоративними правами яких
здiйснтос Регiональне вiддiлення.

Органiзовуе роботу щодо затвердження
проектiв фiнансових планiв та оцiнки
резуJIьтатiв дiяльностi суб'сктiв
господарювання державного сектору
економiки, що перебувають в сферi

управлiння Регiонального вiддiлення.
Здiйснrое контроль за сплатою дивiдендiв

до ,Щержi}вного бюджету Украiни
пiдприемствами, що належать до сфери

управлiння Регiон€ulьного вiддiлення.
Органiзовуе роботу з керiвниками

виконавчого органу акцiонерних товариств
та державних пiдприемств, що перебувають
у сферi управлiння Регiон€lJIьного
вiддiлення, з питань змiни керiвникiв,
розрtrбки укладання та переукладання
KoHTpaKтiB, формування складу
tsиконавчого органу.

Забезгtечуе надання розпоряднику
единого реестру об'сктiв державноТ
tsласнOстi вiдомостей про об'екти державноТ
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власностi (державнi пiдприемства та
корпOративнi права держави), що н€uIежать

до сфери управлiння Регiон€ulъного
вiддiлення.

Проводить аналiз ефективностi

управлiння корпоративними правами
держави, що н€rлежать до сфери управлiння
Регiонального вiддiлення.

гот5.6 вiдповiдну аналiтичну та звiтну
iнформаr{iю в межах своеТ компетенцii.

Бере гrасть в роботi комiсiй,
консультативних, дорадчих, допомiжних
органiв т,а служб (рад", колегii, робочi
групи тощо) вiдповiдно до наказiв
начачьника регiон€IJIьного вiддiлення.

За дорученням нач€Lпьника регiон€Lпьного
вiддiлення здiйснюс прийом |ромадян.

Надаа iнформацiйно-довiдковi послуги з
питань управлiння корпоративними
праваi\{и держави. Надае консультацii та
методичну допомоry структурним
пiдроздiлам Регiон€Lllьного вiддiлення з
шитань, вiднесених до його повноважень.

Умови оплати працi

посадоврIй оклад - б З00 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
18 сiчня 2017 року Jф 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
нацбавки, виплати, премii вiдповiдно до
cTaTTi 52 Закону Украiни "Про державну
службу"
додаткоЕi стимулюючi виплати у виглядi
надбавки за iнтенсивнiсть працi таlабо
надбавки за виконання особливо важливоi
роботлr вiдповiдно до абзацу восьмого
пункту 14 роздiлу XI Закону УкраiЪи кПро
державну службр> та Положення про
застOоува.ння стимулюючих виплат
деlэжавним службовцям, затвердженого
постаноЕOю Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 18 сi.тня 2017 року J\b 15 зi змiнами

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи бе:зстlэокове
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безстроковiсть прI{значення на
посаду

строк призначення особи) якадосягла 65-

рi.Iного BiKy, становить один piK з правом
повтсрного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу щороку

Перелiк iнфс,рt,t;t_д_ i, неtl{Зi;,;j,цц li
для участi в l<t:,,,lKy,:lci,,,:l ct,ptl с 'i'

подання

1) зzulва про )л{асть у KoHKypci iз
зазначеннrIм основних мотивiв щодо зайнятгя
посади за формою згiдно з додатком 2 до
ГIорядку проведеннrI конкурсу на зайнятгя
шосад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УrсраТни
вiд 25 березня 2016 року Ns 246 зi змiнами
(далi - Порядок);

2) резюме за формою згiдно з додатком 21

до Псlрялку, в якому обов'язково з€вначаеться
така iнформацiя:

прiзвиrrце, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити док}ментц що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство УкраiЪи;

гliдтвердженнrl наявностi
стчпенrI вищоi освiти;

вlдповlдного

вiдсlмостi про стаж роботи, стаж державноi
сrryжби (за наявностi), досвiд роботи на
вiдповiдню< посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в yMoBclx конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiдних вимог);

З) заява, в якiй особа повiдомля€, що до неТ

не застосовуються заборони, визначенi
частиноIо третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону Украiни "Про очищеннrI влади", та
н&цас згоду на проходженнrI перевiрки та на
опришодненIuI вiдомостей стосовно неi
вiдповiдно до зазначеного Закону. Подача
додаткiв до зzUIви не е обов'язковою;

4) копiя !ержавного сертифiката про рЬенъ
володiння державною мовою (витяг з реестру
Щержавнлтх сертифiкатiв про piBeHb володiння
державнс}Iо мовою), що пiдтвердхryс piBeHb
во.чодiнлrя державною мовою, визначений
Нацitlналъною комiсiею зi стандартiв
державноТ мови.

Особа, яка виrIвила бажаннrI взяти )пrасть у
KoнKypci, може подавати додаткову
iнформацiю, яка пiдтвердтсуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
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погIереднiх результатiв тестрання, досвiду
роботи, професiйнr,тх компетентностей,

регryтацii (характеристики, рекомендацii
HalKoBi гryблiкацii тощо).
На електроннi документи, що под€lються

дJIя ylacTi у KoHKypci, накJIадаеться
квалiфiкований електронrпай пiдпис
кандидата.

,Щержавнi с.lryжбовцi державного орг€lну, в
якому проводиться конкурс, якi бажають
взяти участь у KoнKypci, подають лише заJIву

про участь у KoHKypci.
Особа, яка бажае взяти r{асть у коlжурсi,

подас вказану iнформацiю через Сдиний
портах вакансiй державноТ слryжби

ht-tps., i:at,,':er gоч.uа.

Iнформацiя приймаеться до 17 вересня
2021 рrэкудо 15 години 45 хвилин

Щодатковi (необов' язко Bi)

документи

зzulва Ir{одо забезпечення
пристосуваннrIм за формою
додатком 3 до Порядку
конкурсу на заfuiяття посад
слrужби

розумним
згiдно з

проведеннrI

державноi

Щата i час поLti:l,гку, J,IpOE C'i,lзiiIH {

ТеСТУВаННЯ Katl::l.1l / i:lTiBi

Мiсце або спосiб гrроведення
тестування.

Мiсце або спосiб гrроведення
спiвбесiди (iз зазначенЕ{rIм
електронноi платформи для
комунiкацiТ дис,гаlнцiйн о)

23 вересlilя2021 року о 15 годинi 00 хвилин

проведення тестування дистанцiйно,
шiляхоN,I використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на единому
порталi вакансiй державноi служби

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
шроспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноТ
за адресою:
кабiнет 225,
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Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'ектом призначення або
керiвником державноi служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазна,+енням
електронноi платформи для
комунiкацii дисталrцiйно)

проведення спiвбесiди
присутностi кандидатiв
проспект Ушакова, 47,
м. Херсон

за фiзичноi
за адресою:
кабiнет 200,

Прiзвище, iм'я та по батьковi"
номер телефону та адреса
електронноi пошrти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з

питань проведення конкурсу

Якименко Iрина Петрiвна
0552 22 44 44
iryna.yakymenko @spfu . gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa
вища освlта за освlтнlм ступенем не нижче
магiстра

2 Досвiд p,9t;,1,11,

досвiд роботи на посадах державноi слryжби
категорiй "Б" чи "В" або досвiд служби в
органах мiсцевого самоврядування, або
досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприсмств, установ та органiзацiй
незалеiкно вiд форми власностi не менше
двох poKiB

л|

J
Володiння державнOFо
мовою

]]1лЬ_н() g;1311tзlщlння державною мовою

I] t, лл i:, il,t ;Il] I:o}, i г:ет ,:HTHocTi

]:ip лrrlга компоненти вимоги
1 Управлiння органiзацiею

роботи
чiтке бачення цiлi;

ефективне управлiння ресурсами;
чiтке шланування реалiзацii;

ефективне формування та управлiння
процесами

2 якiсне виконаннll
поставлених завдань

чiтке i точне формулювання мети, цiлей i
завдань службовоТ дiяльностi;

комплексний пiдхiд до виконання
заtsдаць, виrIвлення ризикiв;

розумiння змiсту завдання i його
кiнцевих результатiв, самостiйне
визначення можливих шляхiв досягнення

aJ здатнiсть пропонувати iдеi та пропозицiТ
без сrтонукання ззовнi;
усвiдомлення необхiдностi самостiйно

Iнiцiативнiсть
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Iпукати можливост1 якlсного та
ефект,ивного виконання cBoik посадових
обов'язкiв

i-I эоtРесiйt, знitння

I:ii р l trlга компоненти вимоги
1 Знання законOдавсIва Знанця:

Конституцii УкраiЪи;
Закону УкраiЪи <Про державну службу>;
Закону УкраIни <Про запобiгання корупцiТ>
та iншог0 законодавства

2 Знання з?Il.( lt(l.щов(]IIlri rr ( (Ьrэ,1,1 Знання:
Закону Украiни <Про Фонд державного
майна Украiни>;
Закону УкраiЪи кПро управлiння об'сктами
державноТ власностi>;
Закоi;у УкраiЪи кПро акцiонернi
товариствa))

a
J Знання ()( jl:tr ) ]':tих ll trltа гtll и гl i в

корпорат,1,1]] F с l,о у. 1l:t_;.lIiT :1,1 lа

Наявнiсть знань та професiйних навичок в
сферi корпоративного управлiння

W- Ср ltиe_ уQпм.^,ецаFэ oJ,C.q full


