
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

директора Державного підприємства „Енергомонтажний поїзд №754” 
 

ДП „Енергомонтажний поїзд №754” розташовано за адресою: вул. Семінарська, 

15а, м. Одеса, Україна; виробнича база підприємства розташована за адресою: вул. Базова, 

5, смт. Авангард, Овідіопольський район, Одеська область. 

Основні види діяльності за КВЕД: 

43.21 Електромонтажні роботи (основний); 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. 

 Підприємство економічно неактивне, не здійснює господарську діяльність. 

За останньою наявною інформацією станом на 01.07.2019 загальна сума 

кредиторської  заборгованості ДП „ЕП №754” становить 6315,9 тис. грн., у тому числі: 

- за розрахунками з бюджетом 925,0 тис. грн., 

- за розрахунками зі страхування 929,6 тис. грн., 

- за розрахунками із заробітної плати 2515,8 тис. грн. 

 

 Вимоги до претендентів: 

Громадянство України. 

Освіта: повна вища економічна, технічнаабоюридичнаосвіта. 

Знаннямов: вільне володіння державною мовою. 

Стаж роботи: стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років; 

наявністьдосвідукерівної роботина державних підприємствах буде перевагою. 

Претендент повинен: мати знання законодавства, яке регулює діяльність державного 

підприємства, економіки підприємства, досвід стратегічного та операційного планування, 

бюджетування виробничого процесу; бути мотивованим на результат і мати аналітичні 

здібності; мати досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, 

постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами. 

Основні обов’язки, що має виконувати претендент, у разі зайняття посади: 

- загальне керівництво підприємством; 

- організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 

- відкритість та конструктивна співпраця з органом управління майном підприємства – 

органом приватизації Регіональним відділенням ФДМУ по Одеській та Миколаївській 

областях; 

- забезпечення організації процесу приватизації єдиного майнового комплексу 

підприємства; 

- організація належного збереження майна підприємства; 

 Конкурсні пропозиції мають бути складені з урахуванням того, що 

підприємство є економічно неактивним та майно підприємства знаходиться у 

податковій заставі. 

  

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

електронною поштою такі документи: 

- заяву про участь у конкурсному відборі; 

- копію документа, щопосвідчує особу та підтверджуєгромадянство; 

- копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Такаі 

нформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на 

зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні; 

- копію документа про вищуосвіту; 



- біографічнудовідку (резюме); 

- конкурснупропозицію; 

- згоду на обробкуперсональнихданих; 

- іншідокументи на власнийрозсуд (у разінаявності). 

Відповідальність за недостовірністьдокументівнесе претендент. 

Звертаємоувагу, що у разіподання заяви та 

документівлишеелектронноюпоштоюучасник конкурсного відборупід час 

заслуховуванняконкурснихпропозиційдодатковоподаєпідписанузаяву. 

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях звертає увагу, що конкурс на заміщення вакантної посади 

директора Державного підприємства „Енергомонтажний поїзд №754” відбудеться 

відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2008 №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників 

державних суб’єктів господарювання» (із змінами). 

 

Кінцевий строк подання заяв, документівта конкурснихпропозиції претендентів 

02.03.2020 включно.  

Заяви, документи та пропозиції подаютьсяна адресу: 65048, м. Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1113та/або на електронну адресу: odesa@spfu.gov.ua.  

Конкурсний відбір відбудеться 05.03.2020 року об 11-00 год. за адресою: 65048,             

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб. 1110.  

Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному 

веб-сайті Фонду державного майна України не пізніше трьох днів з дати його завершення.  

 

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства не надається 

у зв’язку з відсутністю належного бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Телефон для довідок (048) 731-40-43.” 

 

mailto:spfu51@gmail.com

