
 

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

 

ПОВТОРНО ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  

 

на заміщення вакантної посади директора державного підприємства 

“Проектний інститут ”ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ”. 

Місцезнаходження: 04080,  м. Київ, вул. Межигірська, 83. 

Основний вид діяльності: 

 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах. 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення 

вакантних посад керівників державних підприємств: 

 громадянство України; 

 повна вища освіта; 

 досвід керівної роботи не менш як 3 роки; 

Для участі в конкурсному відборі претендент подає: 

 заяву про участь у конкурсі; 

 належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу; 

 належним чином завірену копію трудової книжки або документів, що 

засвідчують досвід роботи; 

 належним чином завірену копію документа про вищу освіту; 

 біографічну довідку (резюме); 

 конкурсну пропозицію; 

 згоду на обробку персональних даних; 

 рекомендації та інші документи на його розсуд. 

 Відповідальність за достовірність документів несе претендент. 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву звертає 

увагу, що конкурс на заміщення вакантної посади керівника державного підприємства 

“Проектний інститут ”ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ” 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                       

04 січня 2018 року включно, за адресою: 01032, м. Київ, бул.Т. Шевченка, 50-Г, 

кімната 331, або надсилає електронною поштою: kyiv_city@spfu.gov.ua.  

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

Інформація, що стосується фінансово – економічного стану підприємства та 

підлягає оголошенню – баланс  (форма №1-м), звіт про фінансові результати (форма 

№2-м) додається в електронному вигляді. 

 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.  

 


