
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 06.12.2021 № 1252к «Про оголошення конкурсу» 

переможцями конкурсу визначено: 

Найменування посади Прізвище, ім’я 

по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Примітка 

головний спеціаліст відділу передачі 

державного майна Управління з 

питань розпорядження державним 

майном Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном                                                                      

(ФДМУ1252к/21_к16_1) 

Ступакова  

Тетяна Дмитрівна 
10,15  

головний спеціаліст відділу 

відчуження та списання об'єктів 

державної власності Управління з 

питань розпорядження державним 

майном Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном 

(ФДМУ1252к/21_к16_2) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

начальник відділу реформування 

орендних відносин Управління 

методології орендних відносин 

Департаменту оренди та 

розпорядження державним майном 

(ФДМУ1252к/21_к16_3) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст відділу правової 

експертизи нормативно-правових 

актів Управління правового 

забезпечення Юридичного 

департаменту 

(ФДМУ1252к/21_к16_4) 

Козак  

Андрій Тарасович 
7,58  

заступник начальника Управління 

представництва інтересів Фонду – 

начальник відділу претензійно-

позовної роботи Юридичного 

департаменту 

(ФДМУ1252к/21_к16_5) 

Вакуляк 

 Юлія Анатоліївна 
14,28  



головний спеціаліст відділу 

претензійно-позовної роботи 

Управління представництва інтересів 

Фонду Юридичного департаменту 

(ФДМУ1252к/21_к16_6) 

Казачинський 

Олександр 

Ігорович 

8,70  

головний спеціаліст відділу 

претензійно-позовної роботи 

Управління представництва інтересів 

Фонду Юридичного департаменту 

(ФДМУ1252к/21_к16_7) 

Татарчук  

Руслана 

Олександрівна 

8,86  

заступник начальника Відділу 

комплексних проєктів у сфері 

управління державним майном 

(ФДМУ1252к/21_к16_8) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст Відділу 

комплексних проєктів у сфері 

управління державним майном 

(ФДМУ1252к/21_к16_9) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

начальник відділу ІТ підтримки 

Управління інформаційних 

технологій Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ 

(ФДМУ1252к/21_к16_10) 

Карнаухов  

Вадим Вадимович 
7,00  

головний спеціаліст відділу ІТ 

підтримки Управління 

інформаційних технологій 

Департаменту цифрового розвитку та 

ІТ (ФДМУ1252к/21_к16_11) 

Трун  

Олександр 

Володимирович 

6,14  

заступник начальника Управління 

інформаційних технологій - 

начальник відділу розвитку ІТ 

Департаменту цифрового розвитку та 

ІТ                        

(ФДМУ1252к/21_к16_12) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст відділу розвитку 

ІТ Управління інформаційних 

технологій Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ 

(ФДМУ1252к/21_к16_13) 

Жаров Андрій 

Володимирович 
5,17  

заступник начальника відділу ІТ 

інфраструктури Управління 

інформаційних технологій 

Департаменту цифрового розвитку та 

ІТ                                          

(ФДМУ1252к/21_к16_14) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 



головний спеціаліст відділу 

методичної підтримки та 

адміністрування Управління ведення 

Єдиного реєстру об'єктів державної 

власності Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ                                             

(ФДМУ1252к/21_к16_15) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст відділу 

інформаційного моніторингу 

Управління ведення Єдиного реєстру 

об'єктів державної власності 

Департаменту цифрового розвитку та 

ІТ (на період заміщення тимчасово 

відсутнього державного службовця, 

за яким зберігається посада 

державної служби) 

(ФДМУ1252к/21_к16_16) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст Сектору захисту 

інформації Департаменту цифрового 

розвитку та ІТ                  

(ФДМУ1252к/21_к16_17) 

- - 

відсутність 

визначених 

конкурсною 

комісією 

кандидатур 

начальник відділу організаційного 

супроводження адміністративно-

господарської роботи Департаменту 

адміністративно-господарської 

роботи  

(ФДМУ1252к/21_к16_18) 

- - 

відсутність 

переможця 

конкурсу 

головний спеціаліст відділу 

організаційного супроводження 

адміністративно-господарської 

роботи Департаменту 

адміністративно-господарської 

роботи  

(ФДМУ1252к/21_к16_19) 

Щербатюк 

Олександр 

Анатолійович 

6,84  

 


