
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
 

ПОВТОРНО ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
 

на заміщення вакантної посади генерального директора ПАТ Державна 
акціонерна компанія “Національна мережа аукціонних центрів”. 

Місцезнаходження: 02660, м.Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15. 
Види діяльності: 
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. (основний); 
- Діяльність інформаційних агентств; 
- Агентства нерухомості; 
- Діяльність у сфері права; 
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах; 
- Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; 
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 
 
Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду 

генерального директора ПАТ Державна акціонерна компанія “Національна 
мережа аукціонних центрів”: 

1. Громадянство України; 
2 Освіта та ступінь вищої освіти: повна вища освіта.  
3 Стаж роботи: загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому числі досвід 

роботи на керівних посадах не менше 1 року. 
4 Володіння мовами: вільне володіння державною мовою. 
5 Основні кваліфікаційні вимоги 
Кандидати мають продемонструвати: 
- здатність управляти змінами. 
- орієнтацію на результат. 
- комунікабельність. 
- лідерські навички в команді. 
- ділові навички. 
- вміння приймати ефективні рішення. 
6 Професійні знання та знання законодавства щодо діяльності підприємства. 
7 Основні обов’язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної 

посади. 
Загальне керівництво товариством для досягнення запланованих результатів. 
Відкритість, співпраця та налагодження партнерської взаємодії як з органами 

державної влади та місцевого самоврядування так із приватним бізнесом, вміння 
ефективної комунікації та публічних виступів. 

Презентування товариства перед третіми особами, а саме: перед регуляторними 
та державними органами, інвестиційним та фінансовим організаціями, клієнтами та 
постачальниками, професійними спілками, професійними та бізнес асоціаціями, 
засобами масової інформації тощо. 

Підготовка довгострокових, середньострокових та короткострокових планів 
діяльності товариства та їх впровадження. 

Ефективне керівництво фінансами товариства для досягнення поставлених 
цілей. Впровадження ефективних систем обліку та звітності для отримання швидких, 
надійних та достовірних результатів діяльності, ефективне керування ризиками, 



управління заборгованістю та фінансовими потоками, взаємодія з фінансовими 
установами для забезпечення ліквідності товариства. 

Здійснення дій пов’язаних з державною реєстрацією права власності та інших 
речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки), що було передано до  
статутного капіталу товариства та набуте товариством в результаті господарської 
діяльності. 

Управління командою професіоналів на рівні членів виконавчого органу, а 
також впровадження сучасних систем управління персоналом на товаристві в цілому. 

Головування в комісії з ліквідації галузевого державного архіву фінансових 
посередників Фонду державного майна України.  

8 Прийняття ефективних рішень: вміння вирішувати комплексні завдання в 
умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення 
цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великим масивом інформації. 

9 Особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та 
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, 
вміння працювати  в стресових ситуаціях. 

 
Вимоги до конкурсної пропозиції: 
- план розвитку товариства, в тому числі заходи з покращення фінансово-

господарської діяльності товариства, підвищення його конкурентоспроможності; 
- план погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей. 
Конкурсні пропозиції надати в обсязі, що не перевищують 20 сторінок 

друкованого тексту. 
 
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає 

електронною поштою перелік документів: 
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця 

народження згідно з паспортом та місця проживання; 
- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію 

трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про 
вищу освіту; 

-  біографічну довідку (резюме); 
- конкурс ну про позицію; 
- згоду на обробку персональних даних;  
- рекомендації та інші документи на розсуд претендента.  
Відповідальність за достовірність документів несе претендент. 
Звертаємо увагу, що у разі подання заяви та документів лише електронною 

поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій 
додатково подає підписану заяву. 

 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву звертає 

увагу, що конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора 
ПАТ Державна акціонерна компанія “Національна мережа аукціонних центрів” 
відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року №777 (зі змінами). 

Заяви та документи для участі в конкурсному відборі претендент особисто 
подає до Регіонального відділення Фонду державного майна по м.Києву по 16 вересня 
2019 року включно, за адресою: 01032, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 50-Г, кімната 331, 
понеділок-четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 15.30 або надсилає електронною 
поштою: kyiv_city@spfu.gov.ua.  



Телефон для довідок (044) 281-00-35. 
Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, 

додається в електронному вигляді: 
- фінансова звітність за 2017 рік - відомості про баланс (форма № 1), звіт про 

фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний 
капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); 

- фінансова звітність за І півріччя - відомості про баланс (форма № 1), звіт про 
фінансові результати (форма № 2). 

 Дата початку проведення конкурсного відбору буде повідомлена додатково 
після отримання постійно діючою Комісією Регіонального відділення Фонду 
державного майна по м.Києву від МВС України інформації щодо відсутності 
(наявності) у всіх претендентів на участь у конкурсі судимості, заборони займати 
відповідні посади або займатися певними видами діяльності.  
 


