
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
з особового складу 

Київ
0 7  І О Ю І С  № % ?  9  с.

Про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантних посад 
державної служби

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 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 2-3.
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 27 жовтня 2016 року по 28 жовтня 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 07.10.2016 № 879к

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 приватизації об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів 
соціально-культурного призначення Управління продажу об’єктів малої приватизації 
Департаменту приватизації.

2 Перший заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській 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

Контакт
ний

телефон

1. Фонд
державного 

майна України

м. Київ Головний
спеціаліст

Відділ приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва 

та об’єктів соціально- 
культурного призначення 

Управління продажу об’єктів 
малої приватизації 

Департаменту приватизації

10.10.2016 24.10.2016 Згідно умов 
проведення 
конкурсу

200-32-19

200-34-88

2 Фонд
державного 

майна України

м. Київ Перший
заступник
начальника

регіонального
відділення

Регіональне відділення 
Фонду державного майна 

України по
Дніпропетровській області

10.10.2016 24.10.2016 Згідно умов 
проведення 
конкурсу

200-32-19

200-34-88

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86__.doc
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86__.doc
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86__.doc
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%92%20%D0%A4%D0%94
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%92%20%D0%A4%D0%94
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%92%20%D0%A4%D0%94

