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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАННА УКРАЇНИ

НАКАЗ
з кадрових питань 
(особового складу)

Київ

З О -  0 0  Л О З О  №

Про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про 
державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 року № 246 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. ОГОЛОСИТИ конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 
категорій «Б» та «В» апарату Фонду державного майна України (далі - конкурс):

1) начальник відділу аудиту функціональних процесів та операцій 
Департаменту внутрішнього аудиту;

2) заступник начальника відділу планування, моніторингу та звітності 
Департаменту внутрішнього аудиту;

3) заступник начальника відділу аудиту діяльності державних 
підприємств, що перебувають у сфері управління органів приватизації 
Департаменту внутрішнього аудиту; .

4) головний спеціаліст відділу аудиту діяльності державних підприємств, 
що перебувають у сфері управління органів приватизації Департаменту 
внутрішнього аудиту;

5) заступник директора Департаменту управління державними 
підприємствами -  начальник Управління сільськогосподарської, переробної та 
добувної галузі;

6) заступник начальника Управління сільськогосподарської, переробної 
та добувної галузі -  начальник відділу підприємств сільського господарства 
Департаменту управління державними підприємствами;

7) заступник начальника Управління галузевих державних підприємств -  
начальник відділу промислових державних підприємств Департаменту 
управління державними підприємствами;



2

8) начальник відділу підприємств у сфері надання послуг Управління 
галузевих державних підприємств Департаменту управління державними 
підприємствами;

9) головний спеціаліст відділу промислових державних підприємств 
Управління галузевих державних підприємств Департаменту управління 
державними підприємствами.

2. ОГОЛОСИТИ конкурс на посади державної служби категорії «Б» та 
«В» апарату Фонду державного майна України, що обіймають особи, з якими 
укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, 
установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2:

1) директор Департаменту регіональної мережі;
2) начальник Управління аналізу державного майна для включення до 

переліку Департаменту приватизації;
3) головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу 

суб’єктів господарювання Департаменту моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання;

4) заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 
апарату Фонду Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського 
обліку;

5) заступник директора Департаменту моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання -  начальник відділу 
оперативного моніторингу та супроводу суб’єктів господарювання;

6) директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання;

7) начальник відділу методологічного забезпечення Департаменту 
моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання;

8) головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу 
суб’єктів господарювання Департаменту моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання; •

9) головний спеціаліст відділу методології та аналізу об’єктів 
приватизації Управління впровадження процесів приватизації та аналізу 
Департаменту приватизації;

10) головний спеціаліст відділу операційної підтримки процесів 
приватизації Управління впровадження процесів приватизації та аналізу 
Департаменту приватизації;

11) головний спеціаліст відділу операційного супроводження державного 
майна Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання;

12) головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ Департаменту 
комунікацій та маркетингу.

3. ЗАТВЕРДИТИ умови проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби категорій «Б» та «В» апарату Фонду державного майна 
України згідно з додатками 1-21.
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4. Департаменту управління персоналом:
1) розмістити цей наказ про оголошення конкурсу та умови його 

проведення в електронній формі через особистий кабінет на Єдиному порталі 
вакансій державної служби Національного агентства України з питань 
державної служби;

2) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 
офіційному вебсайті Фонду державного майна України.

5. ПРОВЕСТИ конкурсний відбір на вищезазначені посади державної 
служби з 17 травня 2021 року по 28 травня 2021 року.

6. Департаменту цифрового розвитку та ІТ забезпечити технічне 
супроводження конкурсу.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

X

В. о. керівника апарату Фонду Вероніка МУДРА



1) начальник відділу аудиту функціональних процесів та операцій 
Департаменту внутрішнього аудиту;

2) заступник начальника відділу планування, моніторингу та звітності 
Департаменту внутрішнього аудиту;

3) заступник начальника відділу аудиту діяльності державних підприємств,
що перебувають у сфері управління органів приватизації Департаменту
внутрішнього аудиту;

4) головний спеціаліст відділу аудиту діяльності державних підприємств,
що перебувають у сфері управління органів приватизації Департаменту
внутрішнього аудиту;

5) заступник директора Департаменту управління державними 
підприємствами -  начальник Управління сільськогосподарської, переробної та 
добувної галузі;

6) заступник начальника Управління сільськогосподарської, переробної та 
добувної галузі -  начальник відділу підприємств сільського господарства 
Департаменту управління державними підприємствами;

7) заступник начальника Управління галузевих державних підприємств -  
начальник відділу промислових державних підприємств Департаменту 
управління державними підприємствами;

8) начальник відділу підприємств у сфері надання послуг Управління 
галузевих державних підприємств Департаменту управління державними 
підприємствами;

9) головний спеціаліст відділу промислових державних підприємств 
Управління галузевих державних підприємств Департаменту управління 
державними підприємствами;

10) директор Департаменту регіональної мережі;

11) начальник Управління аналізу державного майна для включення до 
переліку Департаменту приватизації;

12) головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу 
суб’єктів господарювання Департаменту моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання;

13) заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 
апарату Фонду Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського 
обліку;
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14) заступник директора Департаменту моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання -  начальник відділу 
оперативного моніторингу та супроводу суб’єктів господарювання;

15) директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання;

16) начальник відділу методологічного забезпечення Департаменту 
моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання;

17) головний спеціаліст відділу оперативного моніторингу та супроводу 
суб’єктів господарювання Департаменту моніторингу та оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання;

18) головний спеціаліст відділу методології та аналізу об’єктів 
приватизації Управління впровадження процесів приватизації та аналізу 
Департаменту приватизації;

19) головний спеціаліст відділу операційної підтримки процесів 
приватизації Управління впровадження процесів приватизації та аналізу 
Департаменту приватизації;

20) головний спеціаліст відділу операційного супроводження державного 
майна Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання;

21) головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ Департаменту комунікацій 
та маркетингу
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