
 

 
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 

посад державної служби апарату Фонду державного майна України, 
проведеного відповідно до наказу Фонду державного майна України з кадрових 

питань (особового складу) від 30.06.2021 № 696к «Про оголошення конкурсу», 
переможцями конкурсу визначено: 

 

Найменування посади Прізвище, ім’я, по батькові 
кандидата 

Загальна 
кількість 

балів 

заступник начальника Управління 

документального забезпечення та 
контролю – начальник відділу 

організаційної підтримки             

(ФДМУ696к/21_к9_1) 

Коцубенко 
Ольга Володимирівна 

6,86 

заступник начальника відділу 
обробки вихідних та внутрішніх 

документів Управління 
документального забезпечення та 

контролю                           
(ФДМУ696к/21_к9_2) 

Сапун  
Наталія Валеріївна 

10,00 

заступник начальника відділу оцінки 
нерухомості, рухомого майна та 

майнових прав Управління оцінки 

майна Департаменту оцінки майна, 
майнових прав та професійної 

оціночної діяльності                             
(ФДМУ696к/21_к9_3) 

Леонтьєва  
Альона Олексіївна 

14,15 

головний спеціаліст відділу 
забезпечення комісій і колегіальних 

органів з питань оціночної діяльності 
Управління роботи з оцінювачами та 

суб’єктами оціночної діяльності 
Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної 

оціночної діяльності                    
(ФДМУ696к/21_к9_5) 

Лаврінчук  

Марія Леонідівна 
8,14 

начальник відділу друкованих видань 
Департаменту комунікацій та 

маркетингу  
(ФДМУ696к/21_к9_7) 

Карпюк  

Тетяна Миколаївна 
11,72 



завідувач сектору приватизаційних 

питань відділу «Контакт-центр» 
Департаменту комунікацій та 

маркетингу              

(ФДМУ696к/21_к9_8) 

Рудницька  
Вікторія Віталіївна 

9,43 

заступник директора Департаменту 
оренди та розпорядження державним 

майном – начальник  
Управління з питань розпорядження 

державним майном                            
(ФДМУ696к/21_к9_9) 

Шушпан  
Андрій Олександрович 

10,86 

головний спеціаліст Відділу 
комплексних проєктів у сфері 

управління державним майном                        
(ФДМУ696к/21_к9_10) 

Литвиненко  

Ілля Вадимович 
6,58 

головний спеціаліст відділу ІТ 

підтримки Управління 
інформаційних технологій 
Департаменту цифрового  

 розвитку та ІТ                                             
(ФДМУ696к/21_к9_15) 

Любинський  
Микита Владиславович 

7,00 

головний спеціаліст відділу аналізу 
та оцінки ефективності менеджменту 
Департаменту моніторингу та оцінки 

ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання               

(ФДМУ696к/21_к9_18) 

Єгоров  

Єгор Сергійович 
7,14 

головний спеціаліст відділу 
операційної діяльності та аналізу 

підрозділів в регіонах Департаменту 

регіональної мережі              
(ФДМУ696к/21_к9_22) 

Курамшин  

Дмитро Ваідович 
7,01 

головний спеціаліст відділу 
координації діяльності підрозділів в 
регіонах Департаменту регіональної 

мережі          
(ФДМУ696к/21_к9_23) 

Твардовська  

Яна Олександрівна 
8,43 

головний спеціаліст відділу 
аналітики та моніторингу діяльності 
підрозділів в регіонах Департаменту 

регіональної мережі                                     
(ФДМУ696к/21_к9_24) 

Андрусенко  

Наталя Олексіївна 
5,71 

головний спеціаліст відділу 

претензійно-позовної роботи 
Управління представництва інтересів 

Фонду Юридичного департаменту                                                    
(ФДМУ696к/21_дк5_1) 

Кулибаба  
Вадим Олександрович 

9,42 



головний спеціаліст відділу 
експертизи договорів та установчих 

документів Управління 

представництва інтересів Фонду 
Юридичного департаменту                                                    

(ФДМУ696к/21_дк5_2) 

Малюк  

Алла Вікторівна 
5,72 

головний спеціаліст відділу 
супроводження вебсайтів Фонду 

Департаменту комунікацій та 
маркетингу                                                     

(ФДМУ696к/21_дк5_3) 

Жаданов  
Олександр Євгенійович 

7,14 

  

Відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур на зайняття посад: 
- начальника відділу взаємодії з громадськістю Департаменту комунікацій 

та маркетингу (на період заміщення тимчасово відсутнього державного 
службовця, за яким зберігається посада державної служби 

(ФДМУ696к/21_к9_6); 
- головного спеціаліста відділу аудиту діяльності державних підприємств, 

що перебувають у сфері управління органів приватизації Департаменту 
внутрішнього аудиту (ФДМУ696к/21_к9_11); 

- головного спеціаліста відділу аудиту діяльності акціонерних товариств, 
корпоративні права яких перебувають у сфері управління органів приватизації 
Департаменту внутрішнього аудиту (ФДМУ696к/21_к9_13); 

- начальника відділу ІТ підтримки Управління інформаційних технологій 
Департаменту цифрового розвитку та ІТ (ФДМУ696к/21_к9_14); 

- заступника начальника Управління інформаційних технологій – 
начальника відділу розвитку ІТ Департаменту цифрового розвитку та ІТ                                     

(ФДМУ696к/21_к9_16); 
- головного спеціаліста відділу методичної підтримки та адміністрування 

Управління ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності 
Департаменту цифрового розвитку та ІТ (ФДМУ696к/21_к9_17); 

- спеціаліста відділу консолідованої звітності Департаменту фінансів                 
(ФДМУ696к/21_к9_19). 

 
Відсутній переможець конкурсу на зайняття посад: 
- головного спеціаліста відділу оцінки нерухомості, рухомого майна та 

майнових прав Управління оцінки майна Департаменту оцінки майна, майнових 
прав та професійної оціночної діяльності (ФДМУ696к/21_к9_4); 

- головного спеціаліста відділу аудиту діяльності державних підприємств, 
що перебувають у сфері управління органів приватизації Департаменту 

внутрішнього аудиту (ФДМУ696к/21_к9_12); 
- начальник відділу операційної діяльності та аналізу підрозділів в 

регіонах Департаменту регіональної мережі (ФДМУ696к/21_к9_20); 
- начальник відділу взаємодії та управління проєктами Департаменту 

регіональної мережі (ФДМУ696к/21_к9_21) 
 

 


