Ф ОНД ДЕРЖ АВН О ГО М АЙНА УКРАЇНИ
Н АКАЗ
з особового складу

Київ

т.оя 7.сн;

№

ЯОУс.

Про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 року № 889-VIII, Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 року № 246,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити к о н я р е на заміщення вакантних посад державної служби
категорії «В» апарату Фонду державного майна України (далі - конкурс),
перелік яких наводиться у додатку 1.
2. Затвердити умови проведення конкурсу згідно з додатками 2-4.
3. Департаменту
забезпечення
діяльності
Фонду
забезпечити
оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України згідно з додатком та
надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з
питань державної служби.
4. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної
служби з 23 вересня 2016 року по 27 вересня 2016 року.
5. Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних
технологій забезпечити технічне супроводження проведення тестування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

І. Білоус

Додаток 1
до наказу Фонду державного
майна України
від_01.09.2016__№ 805к
П ер ел ік
вакантни х посад дер ж ав н ої служ би категорії «В» апарату Ф он ду держ авного
м айна У країни, на які оголош ується конкурс
1

2

3

Головний спеціаліст Відділу приватизації об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів
соціально-культурного призначення Управління продажу об’єктів малої приватизації
Департаменту приватизації
Головний спеціаліст (тимчасово вакантна) Відділу контролю за виконанням договорів
Управління з питань контролю за договірною діяльністю Департаменту внутрішнього аудиту
та контролю
Головний спеціаліст Відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду

Ф онд держ авного майна У країни оголош ує кон курсний відбір
на посади дер ж ав н ої служ би категорії «В» » апарату Ф онду держ авного м айна У країни
№
п/п

1.

2.

3.

Найменування Місцезна
ходження
державного
органу
державного
органу

Фонд
державного
майна України

м. Київ

Фонд
державного
майна України

м. Київ

Фонд
державного
майна України

м. Київ

Вид посади

Головний
спеціаліст

Головний
спеціаліст
(тимчасово
вакантна)

Головний
спеціаліст
(тимчасово
вакантна)

Найменування структурного
підрозділу

Інформація
про дату
оприлюднення
оголошення в
ЗМІ та
посилання на
веб-сайт
державного
органу

Відділ приватизації об’єктів
незавершеного будівництва
та об’єктів соціальнокультурного призначення
Управління продажу об’єктів
малої приватизації
Департаменту приватизації

05.09.2016

Відділу контролю за
виконанням договорів
Управління з питань
контролю за договірною
діяльністю Департаменту
внутрішнього аудиту та
контролю

05.09.2016

Відділ координації
діяльності структурних
підрозділів Фонду

05.09.2016

Кінцевий
термін
прийняття
документів

19.09.2016

19.09.2016

19.09.2016

Основні
вимоги до
кандидатів

Контактн
ий
телефон

Згідно умов
проведення
конкурсу

200-32-19

Згідно умов
проведення
конкурсу

200-32-19

Згідно умов
проведення
конкурсу

200-32-19

200-34-88

200-34-88

200-34-88

