
Інформація  
про результати конкурсного відбору на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій «Б» і «В»  
апарату Фонду державного майна України,  

проведеного з 25 липня 2017 року по 26 липня 2017 року  

(наказ Фонду державного майна України  з особового складу  
від 05.07.2017 № 382к «Про оголошення конкурсу») 

№ Найменування посади Кандидат Результати 
(загальна 

сума балів)  

Примітки 

 
 

1 

Головний спеціаліст планово-

фінансового відділу Управління 
фінансово-економічної роботи та 
бухгалтерського обліку (на період 

тимчасової відсутності 
державного службовця) 

Гудима Ганна 
Юріївна 

 
 
 

9,64 

 
 
 

 
 

переможець 
конкурсу 

 

 
 
2 

Головний спеціаліст відділу 
фінансового планування 
Управління звітності та 

планування фінансової діяльності 
Департаменту управління 

державними підприємствами та 
корпоративними правами 

держави 

Саморишкіна 

Олена Валеріївна 
 

 
 
 

9,88 

 
 

 
 
 

 
 

переможець 

конкурсу 
 

 

 
3 

Головний спеціаліст відділу 

фінансового планування 
Управління звітності та 

планування фінансової діяльності 
Департаменту управління 

державними підприємствами та 

корпоративними правами 
держави (на період тимчасової 

відсутності державного 
службовця) 

Саморишкіна 

Олена Валеріївна 
 
 

 
 

9,89 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
переможець 

конкурсу 
 

 
 

4 

Головний спеціаліст Відділу 
внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції (на період 

тимчасової відсутності 
державного службовця) 

Маковка Софія 

Анатоліївна 

10,51 

 
 

 

 
 

переможець 
конкурсу 

 

 
 

 
 

Головний спеціаліст відділу 

нормативного та методичного 
забезпечення оцінки  Управління 

оцінки майна та майнових прав  

Сеїт-Я'яєва Саніє  
Діляверівна  

10,40 
переможець 

конкурсу 



 

5 
 

Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та професійної 
оціночної діяльності (на період 

тимчасової відсутності 

державного службовця) 

Бетінова Ганна 
Володимирівна 

7,88 

другий за 

результатами 
конкурсу 

кандидат 

 
 

6 
Заступник начальника відділу 

моніторингу об’єктів державної 
власності Департаменту 

моніторингу‚ прогнозування та 

інформаційних технологій  

Гречко Тетяна 
Анатоліївна  

23,68 
переможець 

конкурсу 

Каленюк Ігор 

Михайлович 
19,30 

другий за 
результатами 

конкурсу 
кандидат 

На зайняття вакантних посад головного спеціаліста Відділу євроінтеграції 

та взаємозв’язків з міжнародними організаціями (на період тимчасової 
відсутності державного службовця) та заступника директора Департаменту 

оцінки майна‚ майнових прав та професійної оціночної діяльності – начальник 
Управління оцінки майна та майнових прав жодної заяви про участь у конкурсі 
до Фонду не надійшло. 

За результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної 
посади головного спеціаліста відділу  по роботі з суб’єктами оціночної 

діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Управління по роботі з 
оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна‚ 

майнових прав та професійної оціночної діяльності. 
 


