
ІНФОРМАЦІЯ 

 

Відповідно до вимог пунктів 591, 60 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), Фонд 

державного майна України інформує, що за результатами конкурсу на зайняття 

посад державної служби апарату Фонду державного майна України, 

проведеного відповідно до наказу Фонду державного майна України з кадрових 

питань (особового складу) від 13.10.2021 № 1119к «Про оголошення конкурсу»: 

 

Найменування посади Прізвище, ім’я 

по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Примітка 

начальник відділу взаємодії з 

громадськістю Департаменту 

комунікацій та маркетингу (на період 

заміщення тимчасово відсутнього 

державного службовця, за яким 

зберігається посада державної 

служби) (ФДМУ1119к/21_к14_1) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

головний спеціаліст відділу 

супроводження вебсайтів Фонду 

Департаменту комунікацій та 

маркетингу (ФДМУ1119к/21_к14_2) 

Бриков 

Віктор 

Михайлович 

7,57  

головний спеціаліст відділу аудиту 

діяльності державних підприємств, 

що перебувають у сфері управління 

органів приватизації Департаменту 

внутрішнього аудиту 

 (ФДМУ1119к/21_к14_3) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

головний спеціаліст відділу аудиту 

діяльності державних підприємств, 

що перебувають у сфері управління 

органів приватизації Департаменту 

внутрішнього аудиту  

(ФДМУ1119к/21_к14_4) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

головний спеціаліст відділу аудиту 

діяльності акціонерних товариств, 

корпоративні права яких 

перебувають у сфері управління 

органів приватизації Департаменту 

внутрішнього аудиту 

(ФДМУ1119к/21_к14_5) 

 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 



начальник відділу операційної 

діяльності та аналізу підрозділів в 

регіонах Департаменту регіональної 

мережі (ФДМУ1119к/21_к14_6) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

начальник відділу взаємодії та 

управління проєктами Департаменту 

регіональної мережі 

(ФДМУ1119к/21_к14_7) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

начальник Відділу внутрішнього 

контролю                      

(ФДМУ1119к/21_к14_8) 
- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

начальник відділу підприємств, що 

здійснюють управління нерухомістю 

Управління сільськогосподарської, 

переробної та добувної галузі 

Департаменту управління 

державними підприємствами 

(ФДМУ1119к/21_к14_9) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

заступник директора Департаменту 

оренди та розпорядження державним 

майном (ФДМУ1119к/21_к14_10) 
- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст Відділу 

комплексних проєктів у сфері 

управління державним майном 

(ФДМУ1119к/21_к14_11) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

головний спеціаліст відділу 

контролю за приватизацією, орендою 

та управління державним майном 

Департаменту економічної безпеки                     

(ФДМУ1119к/21_к14_12) 

Половко  

Олена 

Сергіївна 

8,86  

головний спеціаліст відділу 

контролю виконання умов договорів 

купівлі-продажу Департаменту 

економічної безпеки            

(ФДМУ1119к/21_к14_13) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст відділу 

металургійних та хімічних 

промислових підприємств 

Управління корпоративними правами 

промислових підприємств 

Департаменту корпоративних прав 

держави                    

(ФДМУ1119к/21_к14_14) 

 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 



головний спеціаліст відділу 

машинобудівних підприємств 

Управління корпоративними правами 

промислових підприємств 

Департаменту корпоративних прав 

держави (на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного 

службовця, за яким зберігається 

посада державної служби)  

(ФДМУ1119к/21_к14_15) 

 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення міжнародних зв’язків та 

міжнародної технічної допомоги 

Управління євроінтеграції та 

взаємозв’язків з міжнародними 

організаціями  

(ФДМУ1119к/21_к14_16) 

 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

начальник Управління аналізу 

державного майна для включення до 

переліку Департаменту приватизації 

(ФДМУ1119к/21_к14_17) 

Зайцев 

Олександр 

Сергійович 

8,85  

начальник Управління великої 

приватизації Департаменту 

приватизації 

 (ФДМУ1119к/21_к14_18) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 
головний спеціаліст відділу 

підготовки до продажу ЄМК 

Управління малої приватизації 

Департаменту приватизації (на 

період заміщення тимчасово 

відсутнього державного службовця, 

за яким зберігається посада 

державної служби) 

 (ФДМУ1119к/21_к14_19) 

 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

начальник відділу методологічного 

забезпечення процедур банкрутства, 

досудової санації, реструктуризації 

та припинення діяльності 

підприємств Департаменту 

відновлення платоспроможності та 

припинення діяльності підприємств 

(ФДМУ1119к/21_к14_20) 

Скороход  

Раїса 

Володимирівна 

9,57  

 


