
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
з кадрових питань 
(особового складу)

Київ

//гу. £О%.0 №

Про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про 
державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 року № 246 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

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

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
державної служби категорій «Б» і «В» апарату Фонду державного майна 
України, зазначених у додатку до цього наказу.

3. Департаменту управління персоналом:
1) розмістити цей наказ про оголошення конкурсу та умови його 

проведення в електронній формі через особистий кабінет на Єдиному порталі 
вакансій державної служби Національного агентства України з питань 
державної служби;

2) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної 
служби з 06 березня 2020 року по 16 березня 2020 року.

5. Департаменту моніторингу та інформаційних технологій забезпечити 
технічне супроводження.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. керівника апарату Фонду Вікторія МЕЛЬНИК



Додаток
до наказу Фонду державного 
майна України з кадрових питань 
(особового складу) 
від 18.02.2020 № 287к

Перелік
вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Фонду державного 

майна України, на які оголошується конкурс

1. Заступник начальника відділу банкрутства Управління банкрутства та 
ліквідації підприємств.

2. Заступник начальника відділу ліквідації підприємств Управління 
банкрутства та ліквідації підприємств (на період тимчасової відсутності 
державного службовця).

3. Заступник директора Департаменту законодавчого забезпечення та 
аналітики -  начальник відділу опрацювання нормативно-правових актів та 
регуляторної діяльності.

4. Заступник начальника відділу звітності та аналітики Департаменту 
законодавчого забезпечення та аналітики.

5. Головний спеціаліст відділу забезпечення міжнародних зв’язків та
міжнародної технічної допомоги Управління євроінтеграції та взаємозв’язків 
з міжнародними організаціями.

6. Головний спеціаліст відділу забезпечення міжнародних зв’язків та
міжнародної технічної допомоги Управління євроінтеграції та взаємозв’язків 
з міжнародними організаціями.

7. Начальник відділу внутрішніх перевірок Управління внутрішнього контролю

8. Головний спеціаліст відділу оцінки майнових комплексів та корпоративних 
прав Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної діяльності (на період тимчасової 
відсутності державного службовця).

9. Головний спеціаліст відділу супроводження інформаційної системи
управління персоналом та аналітичної роботи Департаменту управління 
персоналом.

10. Заступник начальника відділу забезпечення функції акціонера Управління 
корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними 
правами держави та державними підприємствами.

11. Начальник відділу передачі державного майна Управління з питань 
розпорядження державним майном.

12. Головний спеціаліст Відділу управління проектами.
13. Головний спеціаліст Відділу управління проектами.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19586
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19590
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19601
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19612
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19613
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19614
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19615
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19639
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19641
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19642
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19644
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19646
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19647


14. Начальник відділу рекламно-маркетингової роботи Департаменту комунікацій 
та маркетингу.

15. Начальник відділу звернень громадян та публічної інформації Департаменту 
комунікацій та маркетингу (на період тимчасової відсутності державного 
службовця).

16. Заступник начальника відділу рекламно-маркетингової роботи Департаменту 
комунікацій та маркетингу.

17. Головний спеціаліст відділу взаємодії зі ЗМІ та супроводження вебсайту 
Фонду Департаменту комунікацій та маркетингу.

18. Г оловний спеціаліст відділу взаємодії з територіальними органами 
Управління територіальних органів.

19. Головний спеціаліст відділу технічного забезпечення мереж Управління
інформаційних технологій Департаменту моніторингу та інформаційних
технологій.

20. Головний спеціаліст відділу технічного забезпечення мереж Управління
інформаційних технологій Департаменту моніторингу та інформаційних
технологій.

21. Головний спеціаліст відділу ІТ підтримки Управління інформаційних 
технологій Департаменту моніторингу та інформаційних технологій.

22. Головний спеціаліст відділу моніторингу Управління ведення Єдиного 
реєстру об’єктів державної власності Департаменту моніторингу та 
інформаційних технологій.

23. Головний спеціаліст відділу адміністрування та методичної підтримки 
Управління ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності 
Департаменту моніторингу та інформаційних технологій.

24. Заступник начальника відділу фінансово-економічного аналізу та 
моніторингу Управління фінансового планування та аналізу Департаменту 
управління корпоратитивними правами держави та державними 
підприємствами.

25. Головний спеціаліст відділу оплати праці працівників апарату Департаменту 
фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19634
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19618
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19619
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19622
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19633
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19631
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19637
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19637
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19620
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19621
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19606
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=19594

