
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
з особового складу 

Київ
о. /о. -^1.0/ 7* і 2 3 4 5 № У

Про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УШ 
«Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 серпня 2017 року № 648)

НАКАЗУЮ:

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

2. Затвердити умови проведення конкурсу згідно з додатками 2-7.
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 ЗО жовтня 2017 року по 31 жовтня 2017 року.

5. Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних 
технологій забезпечити технічне супроводження проведення тестування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. керівника апарату Фонду Д. Лазурко



Додаток 1 

до наказу Фонду державного  

майна України з особового 

складу 
від 10.10.2017 №  768к 

 

Перелік  

вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» апарату Фонду 

державного майна України та регіональних відділень,  

на які оголошується конкурс  

 

1 Директор Департаменту  оцінки майна‚ майнових прав та професійної 

оціночної діяльності 

2 Заступник директора Департаменту оцінки майна‚ майнових прав та 

професійної оціночної діяльності – начальник Управління оцінки майна та 

майнових прав 

3 Головний спеціаліст відділу оцінки нерухомості‚ рухомого майна і майнових 

прав Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та професійної оціночної діяльності 

 

4 Головний спеціаліст відділу оцінки майнових комплексів та корпоративних 

прав Управління оцінки майна та майнових прав  Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та професійної оціночної діяльності 

 

5 Заступник начальника відділу персоналу апарату Фонду та проходження 

державної служби Управління персоналом Департаменту забезпечення 

діяльності Фонду 

6 Перший заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного 

майна України  по Харківській області. 

 



Область Регіон
Найменування 

державного органу
Код ЄДРПОУ

Місцезнаходжен

ня державного 

органу

Вид 

посади(керівна/с

пеціаліст)

Категорія
Найменування 

структурного підрозділу

Дата 

публікації

Кінцевий 

термін 

прийняття 

документів

Контактний 

телефон (із 

зазначенням 

міжміського 

коду)

Основні вимоги до 

кандидатів (Назва 

файлу)

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Директор 

Департаменту  
Б

Департаменту  оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності

11.10.2017 25.10.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
11.10.2017.1

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Заступник 

директора 

Департаменту - 

начальник  

Управління

Б

Управління оцінки майна та 

майнових прав 

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності  

11.10.2017 25.10.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
11.10.2017.2

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головного 

спеціаліст 
В

відділ оцінки нерухомості‚ 

рухомого майна і майнових 

прав Управління оцінки 

майна та майнових прав 

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності

11.10.2017 25.10.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
11.10.2017.3

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Головного 

спеціаліст 
В

відділ оцінки майнових 

комплексів та 

корпоративних прав 

Управління оцінки майна та 

майнових прав  

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності

11.10.2017 25.10.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
11.10.2017.4

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Заступник 

начальника 

відділу 

Б

відділу персоналу апарату 

Фонду та проходження 

державної служби 

Управління персоналом 

Департаменту забезпечення 

діяльності Фонду

11.10.2017 25.10.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
11.10.2017.5

Київська

Міністерства 

України, ЦОВВ та 

інші

Фонд державного 

майна України
00032945 м. Київ

Перший 

Заступник 

начальника 

Регіонального 

відділення 

Б

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України  по Харківській 

області

11.10.2017 25.10.2017
(044)200-32-19;                   

(044) 200-34-88
11.10.2017.6

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/11_10_2017_1.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/11_10_2017_2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/11_10_2017_3.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/11_10_2017_4.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/11_10_2017_5.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/11_10_2017_6.pdf
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