
НАКАЗ
з кадрових питань 
(особового складу)

Київ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

и -03. Я&ЛЗ т 3
Про оголошення конкурсу

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «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 посаду державної служби категорії «В» 
головного спеціаліста відділу операційного супроводження державного майна 
Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання апарату Фонду державного майна України (далі - конкурс), 
що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної 
служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом $АК.5-СоУ-2.

2. ЗАТВЕРДИТИ умови проведення конкурсу на зайняття посади 
державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу операційного 
супроводження державного майна Департаменту моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання апарату Фонду державного 
майна України, що додається.

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 вебсайті Фонду державного майна України.

4. ПРОВЕСТИ конкурсний відбір на вищезазначену посаду державної 
служби з 08 квітня 2021 року по 14 квітня 2021 року.
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5. Департаменту цифрового розвитку та ІТ забезпечити технічне 
супроводження.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. керівника апарату Фонду <■ & Вікторія МЕЛЬНИК
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

з кадрових питань 
(особового складу)

Київ

№ З  •З'У

Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України 
з кадрових питань (особового складу) 
від 26.03.2021 № 315к 
«Про оголошення конкурсу»

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» 

НАКАЗУЮ:

1. ВНЕСТИ зміни до пункту 1 наказу Фонду державного майна України 
з кадрових питань (особового складу) від 26.03.2021 № 315к «Про оголошення 
конкурсу», виклавши його в такій редакції:

«1. ОГОЛОСИТИ конкурс на зайняття вакантної посади державної 
служби категорії «В» головного спеціаліста відділу операційного 
супроводження державного майна Департаменту моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання апарату Фонду державного 
майна України.».

2. Департаменту управління персоналом розмістити цей наказ через 
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби 
Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному 
вебсайті Фонду державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. керівника апарату Фонду Вікторія МЕЛЬНИК



1. Головний спеціаліст відділу операційного супроводження державного 
майна Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання
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