
Ф О Н Д  Д Е Р Ж А В Н О Г О  М А Й Н А  У К Р А ЇН И

Н А К А З

з особового складу

03 0&.ЛОІ&
Про оголошення конкурсу

Київ
№ Ч Ш

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 конкурс на заміщення 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 2-21.
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 серпня по 01 вересня 2016 року.

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

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Фонду Д. Парфененко



                                                          Додаток 1 
                                                                                           до наказу Фонду державного  

                                                                  майна України 
                                                                                            від___09.08.2016__ № 770к_ 

Перелік  

вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» апарату Фонду 

державного майна України та регіональних відділень, на які оголошується 
конкурс  

1 Головний спеціаліст  Відділу правової експертизи нормативно-правових актів Управління 

представництва інтересів Фонду у судах Юридичного департаменту 

2 Головний спеціаліст (2) Відділу з питань відновлення платоспроможності Управління з 
питань банкрутства Юридичного департаменту 

3 Головний спеціаліст Відділу представництва Фонду у справах про банкрутство Управління з 
питань банкрутства Юридичного департаменту   

4 Начальник Відділу з питань редакційної діяльності та підготовки друкованих видань  
Управління взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності Департаменту 
комунікаційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном 

5 Головний спеціаліст (тимчасово вакантна) Відділу внутрішнього аудиту РВ Управління 
внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту та контролю 

6 Головний спеціаліст Відділу контролю за процесами розпорядження державним майном 
Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього аудиту та контролю  

7 Головний спеціаліст (2) Відділу контролю приватизаційних процесів, реалізації державних 

корпоративних прав Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього 
аудиту та контролю 

8 Головний спеціаліст Відділу оцінки єдиних майнових комплексів та корпоративних прав 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності 
 

9 Головний спеціаліст (тимчасово вакантна) Відділу оцінки нерухомості, рухомого майна і 
майнових прав Департаменту оцінки майна, майнових прав  та професійної оціночної 

діяльності 

10 Головний спеціаліст Відділу звітності та моніторингу фінансової діяльності Управління 
звітності та планування фінансової діяльності Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави 

11 Головний спеціаліст (тимчасово вакантна) Відділу фінансового планування Управління 

звітності та планування фінансової діяльності Департаменту управління державними 
підприємствами та корпоративними правами держави 

12 Заступник директора Департаменту управління державними підприємствами та 

корпоративними правами держави - начальник Управління корпоративних прав держави   

13 Головний спеціаліст Відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави 

Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави 

14 Головний спеціаліст (тимчасово вакантна) Відділу обробки, реєстрації, обліку вхідної 
кореспонденції Управління документального забезпечення та контролю Департаменту 

забезпечення діяльності Фонду 

15 Головний спеціаліст Планово-фінансового відділу Управління фінансово-економічної 

роботи та бухгалтерського обліку 

16 Головний спеціаліст  (тимчасово вакантна) Відділу обліку договорів та контролю за 
надходженням орендної плати  Департаменту орендних відносин 

17 Головний спеціаліст Відділу претензійно-позовної роботи Управління представництва 
інтересів Фонду у судах Юридичного департаменту 



18 Перший заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській області 

19 Заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській області 

20 Заступник начальника Регіонального  відділення Фонду державного майна України по 

Черкаській області 

 

 



Фонд державного майна України оголошує конкурсний відбір 
на посади державної служби категорії «Б» і «В» » апарату Фонду державного майна України  

та регіональних відділень 
 

№ 

п/п 

Найменування 

державного 

органу 

Місцезна-

ходження 

державного 

органу 

Вид посади 

 

 

Найменування структурного 

підрозділу 

Інформація 

про дату 

оприлюднення 

оголошення в 

ЗМІ та 

посилання на 

веб-сайт 

державного 

органу 

Кінцевий 

термін 

прийняття 

документів  

Основні 

вимоги до 

кандидатів 

Контактн

ий 

телефон  

1. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

Відділ правової експертизи 

нормативно-правових актів 

Управління представництва 

інтересів Фонду у судах 

Юридичного департаменту 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

2. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

(2) 

Відділ з питань відновлення 

платоспроможності 

Управління з питань 

банкрутства Юридичного 

департаменту 

 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

3. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

Відділ представництва 

Фонду у справах про 

банкрутство Управління з 

питань банкрутства 

Юридичного департаменту 

  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova1.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova1.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova1.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova2.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova3.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova3.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova3.pdf


4. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Начальник 
відділу 

Відділ з питань редакційної 

діяльності та підготовки 

друкованих видань  

Управління взаємозв’язків з 

громадськістю та 

редакційної діяльності 

Департаменту 

комунікаційного 

забезпечення, роботи із ВРУ 

та розпорядження 

державним майном  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

5. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 

спеціаліст 

(тимчасово 
вакантна) 

Відділ внутрішнього аудиту 

РВ Управління внутрішнього 

аудиту Департаменту 

внутрішнього аудиту та 

контролю 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

6. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 

спеціаліст  

 

 

Відділ контролю за 

процесами розпорядження 

державним майном 

Управління внутрівідомчого 

контролю Департаменту 

внутрішнього аудиту та 

контролю 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

7. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 

спеціаліст 

(2) 

 

Відділ контролю 

приватизаційних процесів, 

реалізації державних 

корпоративних прав 

Управління внутрівідомчого 

контролю Департаменту 

внутрішнього аудиту та 

контролю 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova4.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova4.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova4.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova5.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova5.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova5.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova6.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova6.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova6.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova7.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova7.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova7.pdf


8. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

 

Відділ оцінки єдиних 

майнових комплексів та 

корпоративних прав 

Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

9. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

(тимчасово 

вакантна) 

 

Відділ оцінки нерухомості, 

рухомого майна і майнових 

прав Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

10. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

 

Відділ звітності та 

моніторингу фінансової 

діяльності Управління 

звітності та планування 

фінансової діяльності 

Департаменту управління 

державними підприємствами 

та корпоративними правами 

держави  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

11. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 

спеціаліст 

(тимчасово 
вакантна) 

 

Відділ фінансового 

планування Управління 

звітності та планування 

фінансової діяльності 

Департаменту управління 

державними підприємствами 

та корпоративними правами 

держави  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova88.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova88.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova88.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova99.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova99.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova99.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova10.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova10.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova10.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova11.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova11.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova11.pdf


12. Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Заступник 
директора 

Департаменту 

управління 
державними 

підприємствами 
та 

корпоративними 

правами 
держави - 

начальник 
Управління 

корпоративних 

прав держави  

Управління корпоративних 

прав держави Департаменту 

управління державними 

підприємствами та 

корпоративними правами 

держави   

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

13 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

 

Відділ спільних підприємств 

Управління корпоративних 

прав держави Департаменту 

управління державними 

підприємствами та 

корпоративними правами 

держави  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

14 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

(тимчасово 

вакантна) 

 

Відділ обробки, реєстрації, 

обліку вхідної 

кореспонденції Управління 

документального 

забезпечення та контролю 

Департаменту забезпечення 

діяльності Фонду  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

15 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 

спеціаліст 

 

Планово-фінансовий відділ 

Управління фінансово-

економічної роботи та 

бухгалтерського обліку 

 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova12.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova12.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova12.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova13.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova13.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova13.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova14.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova14.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova14.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova15.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova15.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova15.pdf


16 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 
спеціаліст 

(тимчасово 

вакантна) 

Відділ обліку договорів та 

контролю за надходженням 

орендної плати  

Департаменту орендних 

відносин  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

17 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Головний 

спеціаліст 

 

Відділ претензійно-позовної 

роботи Управління 

представництва інтересів 

Фонду у судах Юридичного 

департаменту  

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

18 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Перший 

заступник 
начальника 

регіонального 

відділення 

 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по 

Дніпропетровській області 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

19 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Заступник 
начальника 

регіонального 
відділення 

 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по Рівненській 

області 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

20 Фонд 

державного 

майна України 

м. Київ Заступник 

начальника 
регіонального 

відділення 

 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по Черкаській 

області 

10.08.2016 25.08.2016 Згідно умов 

проведення 

конкурсу 

200-32-19 

200-34-88 

 

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova16.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova16.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova16.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova17.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova17.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova17.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova18.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova18.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova18.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova19.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova19.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova19.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova20.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova20.pdf
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/umova20.pdf


Інформація про результати конкурсного відбору на зайняття вакантних 

посад державних службовців категорії «Б» і «В» апарату Фонду державного 

майна України та регіональних відділень Фонду 

 
 

№ Найменування посади Кандидат Результати 

(загальна 

сума балів) 

Примітки 

1. Головний спеціаліст Відділу 

представництва Фонду у 

справах про банкрутство 

Управління з питань 

банкрутства Юридичного 

департаменту 

Ужакін 

Юрій Анатолійович 

10,5 переможець 

конкурсу 

2. Головний спеціаліст Відділу 

внутрішнього аудиту РВ 

Управління внутрішнього 

аудиту Департаменту 

внутрішнього аудиту та 

контролю 

Даценко 

Володимир 

Миколайович 

11,1 переможець 

конкурсу 

3. Головний спеціаліст Відділ 

контролю приватизаційних 

процесів, реалізації 

державних корпоративних 

прав Управління 

внутрівідомчого контролю 

Департаменту внутрішнього 

аудиту та контролю 

Резніченко  

Ярослав Анатолійович 

9,7 переможець 

конкурсу 

4. Заступник директора 

Департаменту управління 

державними підприємствами 

та корпоративними правами 

держави - начальник 

Управління корпоративних 

прав держави 

Візір  

Олександр Сергійович 

23,2 переможець 

конкурсу 

5. Головний спеціаліст Відділу 

спільних підприємств 

Управління корпоративних 

прав держави Департаменту 

управління державними 

підприємствами та 

корпоративними правами 

держави 

Попов  

Дмитро Сергійович 

9,5 переможець 

конкурсу 

6. Головний спеціаліст Відділу 

обробки, реєстрації, обліку 

вхідної кореспонденції 

Управління документального 

забезпечення та контролю 

Департаменту забезпечення 

діяльності Фонду 

Зарубич  

Олександр Григорович 

9,5 переможець 

конкурсу 

7. Головний спеціаліст Планово- Гречук  10,3 переможець 



фінансового відділу 

Управління фінансово-

економічної роботи та 

бухгалтерського обліку 

Світлана Володимирівна конкурсу 

8. 

 

Головний спеціаліст Відділу 

претензійно-позовної роботи 

Управління представництва 

інтересів Фонду у судах 

Юридичного департаменту 

Кульбачна  

Анастасія Федорівна 

10,5 

 

переможець 

конкурсу 

Грицькова 

 Ірина Олександрівна 

9,6 другий за 

результатам

и конкурсу 

кандидат 

9. Заступник начальника 

регіонального відділення 

Фонду державного майна 

України по Рівненській 

області 

Боліщук 

  Ігор Юрійович 

20,04 переможець 

конкурсу 

Прилуцька  

Тетяна Віталіївна 

18,03 другий за 

результатам

и конкурсу 

кандидат 

10. Заступник начальника 

регіонального відділення 

Фонду державного майна 

України по Черкаській 

області 

Бережний  

Кирило Михайлович 

18,43 переможець 

конкурсу 

На зайняття вакантних посад: головного спеціаліста Відділу правової 

експертизи нормативно-правових актів Управління представництва інтересів 

Фонду у судах Юридичного департаменту; головного спеціаліста Відділу з 

питань відновлення платоспроможності Управління з питань банкрутства 

Юридичного департаменту; головного спеціаліста Відділу оцінки єдиних 

майнових комплексів та корпоративних прав Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності; головного спеціаліста 

Відділу оцінки нерухомості, рухомого майна і майнових прав Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; головного 

спеціаліста Відділу звітності та моніторингу фінансової діяльності Управління 

звітності та планування фінансової діяльності Департаменту управління 

державними підприємствами та корпоративними правами держави; головного 

спеціаліста Відділу фінансового планування Управління звітності та 

планування фінансової діяльності Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави; першого заступника 

начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській області жодної заяви про участь у конкурсі до Фонду не 

надійшло. 

На зайняття вакантної посади головного спеціаліста Відділу обліку 

договорів та контролю за надходженням орендної плати  Департаменту 

орендних відносин кандидат на конкурс не з’явився. 

На зайняття вакантної посади начальника відділу з питань редакційної 

діяльності та підготовки друкованих видань  Управління взаємозв’язків з 

громадськістю та редакційної діяльності Департаменту комунікаційного 

забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном 

кандидатами відкликані заяви про участь у конкурсі. 



Комісією не визначено кандидата на зайняття вакантної посади головного 

спеціаліста Відділу контролю за процесами розпорядження державним майном 

Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього аудиту та 

контролю. 
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