




1) заступник директора Департаменту оренди та розпорядження 

державним майном 

 

2) начальник відділу реформування орендних відносин Управління 

методології орендних відносин Департаменту оренди та розпорядження 

державним майном 
 

 

3) головний спеціаліст відділу відчуження та списання об'єктів державної 

власності Управління з питань розпорядження державним майном 

Департаменту оренди та розпорядження державним майном 

 

 

4) заступник начальника Відділу комплексних проєктів у сфері управління 

державним майном 
 

 

5) заступник начальника Відділу ведення реєстрів корпоративних прав 

держави Департаменту корпоративних прав держави 

 

 

6) головний спеціаліст відділу машинобудівних підприємств Управління 

корпоративними правами промислових підприємств Департаменту 

корпоративних прав держави (на період заміщення тимчасово 

відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада 

державної служби) 
 

 

7) головний спеціаліст відділу оцінки нерухомості, рухомого майна та 

майнових прав Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності 

 

 

8) головний спеціаліст відділу оцінки нерухомості, рухомого майна та 

майнових прав Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності 
 

 

9) головний спеціаліст відділу ІТ підтримки Управління інформаційних 

технологій Департаменту цифрового розвитку та ІТ 

 

 

10) головний спеціаліст відділу підтримки інформаційних ресурсів 

Управління інформаційних технологій Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ 
 

 

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123497
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123497
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123501
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123501
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123501
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123504
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123504
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123504
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123510
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123510
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123513
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123513
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123517
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123517
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123517
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123517
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123517
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123516
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123516
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123516
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123519
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123519
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123519
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123520
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123520
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123523
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123523
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123523
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11) заступник начальника Управління інформаційних технологій - 

начальник відділу розвитку ІТ Департаменту цифрового розвитку та ІТ 

 

 

12) заступник начальника відділу ІТ інфраструктури Управління 

інформаційних технологій Департаменту цифрового розвитку та ІТ 
 

 

13) головний спеціаліст відділу методичної підтримки та адміністрування 

Управління ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності 

Департаменту цифрового розвитку та ІТ 

 

14) головний спеціаліст відділу інформаційного моніторингу Управління 

ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності Департаменту 

цифрового розвитку та ІТ (на період заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, за яким зберігається посада державної служби) 
 

 

15) головний спеціаліст Сектору захисту інформації Департаменту 

цифрового розвитку та ІТ 

 

 

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123524
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123524
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123525
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123525
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123526
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123526
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123526
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123527
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123527
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123527
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123527
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123529
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=123529

