
 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
 

Відповідно до вимог пунктів 59
1
, 60 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), Фонд 

державного майна України інформує, що за результатами конкурсу на зайняття 
вакантних посад апарату Фонду державного майна України, проведеного 

відповідно до наказу Фонду державного майна України з кадрових питань 
(особового складу) від 30.04.2021 № 432к «Про оголошення конкурсу», 
переможцями конкурсу визначено: 

 

Найменування посади Прізвище, ім’я, по 

батькові кандидата 

Загальна 

кількість 
балів 

начальник відділу аудиту 

функціональних процесів та 
операцій Департаменту 

внутрішнього аудиту 
(ФДМУ432к/21_к5_1) 

Покоюк Наталія Анатоліївна 
 

12,33 

заступник начальника відділу 
планування, моніторингу та 

звітності Департаменту 
внутрішнього аудиту 

(ФДМУ432к/21_к5_2) 

Бідношия Надія Петрівна 11,65 

заступник начальника відділу 
аудиту діяльності державних 

підприємств, що перебувають у 
сфері управління органів 

приватизації Департаменту 
внутрішнього аудиту 
(ФДМУ432к/21_к5_3) 

Чала Ганна Іванівна 11,50 

головний спеціаліст відділу 

аудиту діяльності державних 
підприємств, що перебувають у 

сфері управління органів 
приватизації Департаменту 

внутрішнього аудиту 
(ФДМУ432к/21_к5_4) 

Яловий  
Володимир Валерійович 

8,33 



заступник директора 
Департаменту управління 

державними підприємствами – 
начальник Управління 

сільськогосподарської, переробної 
та добувної галузі 

(ФДМУ432к/21_к5_5) 

Калініченко  
Олена Миколаївна 

12,16 

заступник начальника Управління 
сільськогосподарської, переробної 

та добувної галузі – начальник 
відділу підприємств сільського 

господарства Департаменту 
управління державними 

підприємствами 
(ФДМУ432к/21_к5_6) 

Цимбаліста Оксана 

Романівна 
11,50 

заступник начальника Управління 
галузевих державних підприємств 

– начальник відділу промислових 
державних підприємств 

Департаменту управління 
державними підприємствами 

(ФДМУ432к/21_к5_7) 

Апаріна Тетяна 

Володимирівна 
11,99 

начальник відділу підприємств у 

сфері надання послуг Управління 
галузевих державних підприємств 

Департаменту управління 

державними підприємствами 
(ФДМУ432к/21_к5_8) 

Боднар Ірина Леонідівна 11,83 

головний спеціаліст відділу 

промислових державних 
підприємств Управління 

галузевих державних підприємств 
Департаменту управління 

державними підприємствами 

(ФДМУ432к/21_к5_9) 

Мельник Інна Анатоліївна 5,83 

директор Департаменту 

регіональної мережі   
(ФДМУ432к/21_дк1_1) 

Кісера Андрій Богданович 11,66 



головний спеціаліст відділу 

оперативного моніторингу та 
супроводу суб’єктів 

господарювання Департаменту 

моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання 
(ФДМУ432к/21_дк1_3) 

Чініна Ірина Сергіївна 10,33 

заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку та 

звітності апарату Фонду 
Департаменту фінансового 

забезпечення та бухгалтерського 

обліку   
(ФДМУ432к/21_дк1_4) 

Дарій Наталія Олексіївна 10,17 

заступник директора 
Департаменту моніторингу та 

оцінки ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання – 

начальник відділу оперативного 

моніторингу та супроводу 
суб’єктів господарювання  

(ФДМУ432к/21_дк1_5) 

Алібаба  
Ірина Володимирівна 

13,17 

директор Департаменту 
моніторингу та оцінки 

ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання  

(ФДМУ432к/21_дк1_6) 

Артазей  
Олена Володимирівна 

15,49 

начальник відділу 
методологічного забезпечення 

Департаменту моніторингу та 
оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання  
(ФДМУ432к/21_дк1_7) 

Абліцова Юлія Миколаївна 13,16 

головний спеціаліст відділу 

оперативного моніторингу та 
супроводу суб’єктів 

господарювання Департаменту 
моніторингу та оцінки 

ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання  

(ФДМУ432к/21_дк1_8) 

Кириченко  

Віктор Миколайович 
9,84 



головний спеціаліст відділу 

операційної підтримки процесів 
приватизації Управління 
впровадження процесів 

приватизації та аналізу 
Департаменту приватизації  

(ФДМУ432к/21_дк1_10) 

Тяпкова  

Анастасія Вікторівна 
10,17 

головний спеціаліст відділу 

операційного супроводження 
державного майна Департаменту 

моніторингу та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання 

(ФДМУ432к/21_дк1_11) 

Беньківська  
Ірина Володимирівна 

11,32 

головний спеціаліст відділу 
взаємодії зі ЗМІ Департаменту 

комунікацій та маркетингу  
(ФДМУ432к/21_дк1_12) 

Римар Ярослав Сергійович 8,66 

Відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур на зайняття 
посади головного спеціаліста відділу методології та аналізу об’єктів 

приватизації Управління впровадження процесів приватизації та аналізу 
Департаменту приватизації (ФДМУ432к/21_дк1_9). 

 
Відсутній переможець конкурсу на зайняття посади начальника Управління 

аналізу державного майна для включення до переліку Департаменту 
приватизації  (ФДМУ432к/21_дк1_2). 

 
 


