
Фонд шржАвного мМнд укрдirп,t

РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ
Фонду дЕр}ItАвного мдйнд

в хЕрсонськrй оБлАстI, АвтономнIй ршсп).БлIцI крим
ТА М. СЕВАСТОПОЛI

нАкАз

з кадрових питань
(особового складу)

O6,Jc. 2o2,1 Херсон Ns /|ý о

Про оголошення конкурсу
на зайняття посади державноi
служби категорii (В>

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про державну службу>, Порядку
Проведення конкурсу на зайняття посад державноТ служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни в\д 25 березня 20116 року Jtlb 246, зi
ЗМiНами, керуючись пунктами 10, 12 Положення про Регiон€шьне вiддiлення
Фонду державного майна в Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим
Та м. Севастополi, затвердженого нак€вом Фонду державного майна
УкраiЪи вiд 18 грудня 2015 року J\Ъ 1964,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади державноi служби категорii кВ> -
головного спецiалiста Юридичного сектору.

2. Затверди,ги умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорiТ кВ> - головного спецiалiста Юридичного сектору, що
додаються.

З. Визначити Iрину ЯКИМЕНКО, головного спецiалiста з питань
Персон€rлу, особою, яка виконуватиме функцii адмiнiстратора пiд час
проведення конкурсу, вк€lзаного в пунктi 1 цього Haкztзy.

4. Головному спецiалiсту з питань персоналу Iринi ЯКИМЕНКО
забезпечити:

РОЗМiщення нак€ву про оголошення конкурсу та умови його проведення
ЧеРеЗ ОСОбИСТиЙ кабiнет на единому порталi вакансiй державноi служби не
ПiЗНiШе НiЖ протягом наступного робочого дня з дня пiдписаннrl цього наказу;



оприлюднення iнформацiТ гlро оголошення конкурсу на офiцiйнiй
вебсторiнцi Регiон€Llrьного вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй
областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi офiцiйного вебсайту
Фонду державного майна Украiни.

5. Конкурснiй KoMicii забезпечити проведення конкурсу, вкчваного в пунктi
1 цього наказу, вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

6. Контроль за виконанням цього нак€ву з€lJIишаю за собою.

Начальник регiонального Галина ТЕСЛЮК
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ЗАТВЕРДХtЕНО

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

o6.!a,b?l J\ъ /t/5-ю.

умови
проведення конкурсу

на заЙняття посади державноi служби категорii <<В)> - головного спецiалiста
Юридичного сектору

Загальнi умови

Посадовi обов'язки

Бере )п{асть у забезпеченнi реалiзацii
державноi правовоi полiтики у вiдповiднiй
сферi, правильного застосування
законодавства в Регiональному вiддiленнi.
Бере участь у пiдготовцi договорiв,

погоджуе (вiзуе) проекти договорiв за
наявностi погодження (вiзи) керiвникiв
заiнтересованих структурних пiдроздiлiв.
Забезпечуе в установленому порядку

представництво iHTepeciB Регiонального
вiддiлення в порядку самопредставництва в
судах та iнших органах.
Забезпечус в установленому порядку

представництво iHTepeciB держави в особi
Регiонального вiддiлення в порядку
самопредставництва в ycix судах УкраiЪи.
Забезпечуе в установленому порядку

представництво iHTepeciB держави в особi
Фонду державного майна УкраiЪи в
порядку самопредставництва в ycix судах
УкраiЪи (.u наявностi письмового
доручення центраJIьного апарату Фонду
державного майна УкраТни про
необхiднiсть представництва iHTepeciB
Регiональним вiддiленням).
В межах наданих повноважень

органiзовус, веде та контролюе доручену
претензiйну та позовну роботу.

)1



2

спрямовану на пlдвищення правових знань
працiвникiв Регiонального вiддiлення,

роз'яснюе практику застосування
законодавства, надае консультацii з
правових питань.
Готуе звiти до Фонду державного майна

УкраiЪи щодо процесу та результатiв
претензiйно-позовноi роботи Регiон€Lпьного
вiддiлення, iншу аналiтичну та звiтну
iнформацiю в межах своеi компетенцii.
За дорученням завiдувача сектору

розглядае звернення (запити) |ромадян,
органiв державноi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ та
органiзацiй, народних депутатiв Украiни та
депутатiв мiсцевих рад, iнших суб'ектiв
права на звернення, запити на отримання
публiчноТ iнформацii з питань, що належать
до його компетенцii, готуе проекти
вiдповiдей на них.
Бере ylacTb в роботi консультативних,

дорадчих, допомiжних органiв та служб
(ради, KoMicii, робочi групи тощо)
вiдповiдно до наказiв нач€Lпьника

регiонального вiддiлення.

Умови оплати працi

посадовий оклад- 5 500 грн;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного службовця вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
18 сiчня 2017 року j\9 15 "Питання оплати
працi працiвникiв державних органiв" зi
змiнами;
надбавки, виплати, премii вiдповiдно до
Закону Украiни "Про державну службу"

Iнформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначення на
посаду

строкове (замiщення посади державноi
служби на перiод вiдсутностi державного
службовця, за яким вiдповiдно до Закону
УкраiЪи кПро державну службу>
зберiгаеться посада державноi служби)

строк призначення особи) яка досягла 65-

рiчного BiKy, становить один piK з правом
повторного призначеннrI без обов'язкового
проведення конкурсу щороку
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Перелiк iнформацiТ, необхiдноi
для участi в KoHKypci, та строк if
поданнrI

1) заява про у{асть у KoHKypci iз
з€вначеннrIм основних мотивiв щодо зайнятгя
посади за формою зйно з додатком 2 до
Порядку проведеннrI конкурсу на зайняття
посад держzlвноi слryжби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25 березrrя 20tб року J\Ъ 246 зi змiнами
(далi - Порядок);

2) резюме за формою згiдно з додатком 2l
до Порядку, в якому обов'язково зазначаеться
така iнформацiя:

прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити документа, що посвiдчуе особу та
пiдтверджус |ромадянство УкраiЪи;
пiдтвердженнrl H€uIBHocTi вiдповiдного

сц.пенrI вищоi освiти;
вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi

сrryжби (.u наявностi), досвiд роботи на
вiдповiднrл< посадах у вiдповiднiй сферi,
визначенiй в умовах конкурсу, та на керiвних
посадах (за наявностi вiдповiднrж вимог);

З) за_ва, в якiй особа повiдомля€, що до неi
не застосовуютъся заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону Украiни "Про очищеннrI влади", та
надае згоду на проходженIuI перевiрки та на
оприJIюдненIuI вiдомостей стосовно неi
вiдповiдно до зазначеного Закону. Подача
додаткiв до зzulви не е обов'язковою;

4) копiя.Щержавного сертифiката про piBeHb
володirцrя державною мовою (витяг з реестру
Щержавних сертифiкатiв про piBeHb володiнrrя
державною мовою), що пiдтвердхсуе piBeHb
володiнтrя державною мовою, визначений
Нацiональною комiсiсю зi стандартiв
держulвноi мови.

Особа, яка виrIвила бажанIuI взяти у{астъ у
KoHKypci, може подавати додаткову
iнформацiю, яка пiдтверджус вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв TecTyBaHIuI, досвiду
роботи, професiйню< компетентностей,

реггугацiТ (характеристики, рекомендацii,
HayKoBi гryблiкацiТ тощо).
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На електроннi документи, що подzlються

дJuI yracTi у KoHKypci, накJIадаеться

квалiфiкований електрошrий пiдшас
кандидата.

Особа, яка бажае взяти )л{асть у Korпcypci,

подае BKajaHy iнформацiю через единий
портzlII вакансiй державноi сrryжби
https :l/career. gоч. uа.

Iнформацiя приймаетъся до 29 жoBTIuI

202]l до 15 години 45 хвилин

.Щодатковi (необов'язковi)
документи

з€uIва щодо забезпечення
пристосраннrIм за формою
додатком З до Порядсу
конкурсу на зайняття посад
сrryжби

розумним
згiдно з

проведеннrI

державноi

.Щата i час початку проведення
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

03 листопада 202t року о 10 годинi
00 хвилин

проведення тесryвання дистанцiйно,
шляхом використання кандидатом
комп'ютерноi технiки та пiдключення
через особистий кабiнет на Сдиному
порталi вакансiй державноi служби

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

кабiнет 225,

за фiзичноi

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'ектом призначення або
керiвником державноТ служби
переможця (переможцiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

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

кабiнет 200,

за фiзичноi

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноi пошти особи, яка
нада€ додаткову iнформацiю з
питань проведення конкурсу

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

1 OcBiTa
вища юридична освlта за освlтнlм ступенем
не нижче бакалавра

2 Щосвiд роботи
aJ

Володiння державною
мовою

вiльне володiння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги
1 Стресостiйкiсть умiння розумiти та управляти своiми

емоцiями;
здатнiсть до самоконтролю;
здатнiсть до конструктивного ставлення

до зворотного зв'язку, зокрема критики
2 Мотивацiя чiтке бачення своеi Micii на обранiй посадi

в державному органi;

розумiння ключових чинникiв, якi
спонукають до зайняття обраноi посади

J Вiдповiдальнiсть усвlдомлення важливост1 якlсного
виконання своi посадових обов'язкiв з

дотриманням cTpoKiB та встановлених
процедур;

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд
час пiдготовки та прийняття рiшень,
готовнiстъ нести вiдповiдальнiсть за
можливi наслiдки реалiзацiТ таких рiшень;
здатнiсть брати на себе зобов'язання,

чiтко Тх дотримуватись i виконувати

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

Конституцii Украiни;
Закону Украiни <Про державну службу>;
Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii>
та iншого законодавства

2 Знання законодавства у сферi Знання:
Закону Украiни кПро Фонд державного
майна Украiни>;
Закону УкраiЪи <Про приватизацiю
державного i комун€LгIьного майна>;
Закону УкраiЪи <Про оренду державного та
комун€Lпьного майна>;
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Щивiльного кодексу Украiни;
Господарського кодексу Украiни;
Щивiльного процесу€Lльного кодексу
УкраiЪи;
Кодексу адмiнiстративного судочинства
Украiни;
Господарського процесу€Llrьного кодексу
УкраiЪи

@у? €рuис па-л*-,ллеиdаю о6./о toьl


