
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

з кадрових питань 
(особового складу)

Київ

^  О ? . Л . О / & № 4  7 Ь  ^

Про оголошення конкурсу

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

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 
категорії «В» апарату Фонду державного майна України (далі - конкурс), 
перелік яких наводиться у додатку.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
державної служби категорії «В» апарату Фонду державного майна України, 
зазначених у додатку до цього наказу.

3. Департаменту забезпечення діяльності Фонду:
1) направити оголошення про проведення конкурсу до Національного 

агентства України з питань державної служби;
2) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 

офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
4. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної 

служби з 26 липня 2018 року по 27 липня 2018 року.
5. Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних 

технологій забезпечити технічне супроводження проведення тестування.
Контроль за виконанням цього наказ;

НАКАЗУЮ:

В. о. керівника апарату Фонду Д. Лазурко



Додаток
до наказу Фонду державного 
майна України з кадрових питань 
(особового складу) 
від 04.07.2018 № 475к

Перелік
вакантних посад державної служби категорії «В» Фонду державного майна

України, на які оголошується конкурс

1. Головний спеціаліст відділу аудиту апарату Фонду Управління внутрішнього 
аудиту Департаменту внутрішнього аудиту та контролю.

2. Головний спеціаліст Відділу євроінтеграції та взаємозв’язків з міжнародними 
організаціями (на період тимчасової відсутності державного службовця).

3. Головний спеціаліст відділу організації та супроводження роботи колегії 
Управління організаційного забезпечення.

4. Головний спеціаліст відділу супроводження ЄДКС «Кадри» та аналітичної 
роботи Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду 
(на період тимчасової відсутності державного службовця).
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