






         Додаток  

до службової записки 

 

 

1) заступник начальника відділу опрацювання нормативно-правових актів 

та регуляторної діяльності Департаменту законодавчого забезпечення та 

аналітики; 

 

2) заступник начальника відділу роботи з суб’єктами оціночної діяльності 

Управління роботи з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

 

3) головний спеціаліст відділу розкриття інформації Департаменту 

маркетингу об'єктів приватизації; 

 

4) головний спеціаліст відділу маркетингу об'єктів Департаменту 

маркетингу об'єктів приватизації; 

 

5) головний спеціаліст відділу маркетингу об'єктів Департаменту 

маркетингу об'єктів приватизації   (на період заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, за яким зберігається посада державної служби); 

 

6) головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи Управління 

представництва інтересів Фонду Юридичного департаменту; 

 

7) головний спеціаліст відділу правової експертизи нормативно-правових 

актів Управління правового забезпечення Юридичного департаменту; 

 

8) головний спеціаліст відділу операційної діяльності та аналізу 

підрозділів в регіонах Департаменту регіональної мережі; 

 

9) директор Департаменту відновлення платоспроможності та припинення 

діяльності підприємств; 

 

10) головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення 

Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання; 

 

11) головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції апарату 

Фонду та регіональних відділень Управління запобігання та виявлення корупції; 

 

12) головний спеціаліст відділу аудиту діяльності акціонерних товариств, 

корпоративні права яких перебувають у сфері управління органів приватизації 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

 

13) головний спеціаліст відділу планування, моніторингу та звітності 

Департаменту внутрішнього аудиту; 
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14) головний спеціаліст відділу аудиту діяльності державних підприємств, 

що перебувають у сфері управління органів приватизації Департаменту 

внутрішнього аудиту; 

 

15) головний спеціаліст відділу з питань укладання договорів оренди 

Управління адміністрування та контролю орендних відносин Департаменту 

оренди та розпорядження державним майном; 

 

16) головний спеціаліст відділу маркетингу об'єктів Департаменту 

маркетингу об'єктів приватизації; 

 

17) головний спеціаліст відділу реформування орендних відносин 

Управління методології орендних відносин Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном; 

 

18) головний спеціаліст відділу аналізу та оцінки ефективності 

менеджменту Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання; 

 

19) головний спеціаліст відділу координації управління персоналом 

територіальних органів Департаменту управління персоналом                                       

(на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким 

зберігається посада державної служби); 

 

20) начальник Управління аналізу державного майна для включення до 

переліку Департаменту приватизації; 

 

21) головний спеціаліст відділу методології та аналізу об’єктів 

приватизації Управління впровадження процесів приватизації та аналізу 

Департаменту приватизації. 
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