
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ПО МІСТУ КИЄВУ 

НАКАЗ 
з кадрових питань 
(особового складу) 

<ІХ)Л ЖРУ Київ № і ^ - с 
Про оголошення конкурсу 
на зайняття посад державної служби 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 
№ 889-VIII, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року 
№ 246 (в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648, від 
25.09.2019 № 844, із змінами), 

Н А К А З У Ю : 

1. ОГОЛОСИТИ КОНКУРС на зайняття посад державної служби 
регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву категорії 
«Б» і «В» (далі - конкурс). 

2. Затвердити перелік посад державної служби категорій «Б» і «В» 
регіонального відділення (далі - перелік), на зайняття яких оголошено конкурс 
(додаток 1). 

3. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби категорій «Б» і «В», зазначених у переліку (додаються). 

4. Відділу управління персоналом розмістити наказ про оголошення 
конкурсу та умови його проведення через особистий кабінет на Єдиному 
порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше наступного робочого дня 
з дня підписання цього наказу. 

5. Відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення 
оголошення про проведення конкурсного відбору згідно з додатками 
на офіційному веб-сайті регіонального відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву та технічне супроводження проведення тестування. 

6. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної 
служби категорій «Б» і «В» 28 листопада 2019 року. 

7. Конкурсній комісії регіонального відділення забезпечити 
проведення етапів конкурсного відбору, визначення його результатів, складення 
загального рейтингу кандидатів на зайняття посад державної служби 
у відповідності до вимог Порядку. 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Начальник 
регіонального відділення М. МЕДЕНЦЕВ 



Додаток 1 
до наказу регіонального відділення 
Фонду державного майна України 

по м. Києву 
від 20.11.2019 Щ # к 

Перелік посад державної служби категорій «Б» і «В» 
регіонального відділення Фонду державного майна України 

по м. Києву, на зайняття яких оголошено конкурс 

1. Заступник начальника відділу контролю за виконанням договірних 
відносин та використання державного майна - 1 вакансія; 

2. Головний спеціаліст відділу контролю за виконанням договірних 
відносин та використання державного майна - 1 вакансія. 

Начальник відділу 
управління персоналом 


