






1) директор Департаменту корпоративних прав держави; 

 

2) начальник відділу металургійних та хімічних промислових підприємств 

Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту 

корпоративних прав держави; 

 

3) заступник начальника Управління аналізу державного майна для 

включення до переліку – начальник відділу опрацювання пропозицій від органів 

управління Департаменту приватизації; 

 

4) начальник відділу роботи з переліком об’єктів приватизації Управління 

аналізу державного майна для включення до переліку Департаменту 

приватизації; 

 

5) заступник директора Департаменту фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку – начальник відділу оплати праці працівників апарату 

Фонду; 

 

6) начальник відділу ІТ підтримки Управління інформаційних технологій 

Департаменту цифрового розвитку та ІТ; 

 

7) головний спеціаліст відділу ІТ підтримки Управління інформаційних 

технологій Департаменту цифрового розвитку та ІТ; 

 

8) головний спеціаліст відділу підтримки інформаційних ресурсів 

Управління інформаційних технологій Департаменту цифрового розвитку та ІТ; 

 

9) заступник начальника Управління інформаційних технологій – 

начальник відділу розвитку ІТ Департаменту цифрового розвитку та ІТ; 

 

10) заступник начальника відділу ІТ інфраструктури Управління 

інформаційних технологій Департаменту цифрового розвитку та ІТ; 

 

11) головний спеціаліст відділу методичної підтримки та адміністрування 

Управління ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності 

Департаменту цифрового розвитку та ІТ; 

 

12) завідувач сектору захисту інформації Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ; 

 

13) головний спеціаліст сектору захисту інформації Департаменту 

цифрового розвитку та ІТ; 

 

 

14) заступник начальника відділу обліку та управління державним майном 

Управління з питань розпорядження державним майном Департаменту оренди 

та розпорядження державним майном; 
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15) заступник начальника відділу з питань укладання договорів оренди 

Управління адміністрування та контролю орендних відносин Департаменту 

оренди та розпорядження державним майном (на період заміщення тимчасово 

відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної 

служби); 

 

16) головний спеціаліст відділу реформування орендних відносин 

Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном; 

 

17) заступник начальника відділу з питань обліку та контролю договорів 

оренди Управління адміністрування та контролю орендних відносин 

Департаменту оренди та розпорядження державним майном; 

 

18) заступник начальника відділу відчуження та списання об’єктів 

державної власності Управління з питань розпорядження державним майном 

Департаменту оренди та розпорядження державним майном; 

 

19) директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном; 

 

20) головний спеціаліст відділу роботи з переліком об’єктів приватизації 

Управління аналізу державного майна для включення до переліку Департаменту 

приватизації; 

 

21) головний спеціаліст відділу підготовки до продажу ЄМК Управління 

малої приватизації Департаменту приватизації; 

 

22) головний спеціаліст відділу підготовки до продажу ЄМК Управління 

малої приватизації Департаменту приватизації; 

 

23) головний спеціаліст відділу аналізу та оцінки ефективності 

менеджменту Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання; 

 

 

24) головний спеціаліст відділу роботи з переліком об’єктів приватизації 

Управління аналізу державного майна для включення до переліку Департаменту 

приватизації 
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