
Додаток №2 
 до протоколу засідання комісії  

з конкурсного відбору претендентів  
на зайняття посад незалежних членів  

Наглядової ради  
ПАТ «Мирогощанський аграрій» 

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській області оголошує повторний конкурсний відбір незалежного 

члена наглядової ради публічного акціонерного 
товариства «Мирогощанський аграрій» 

 
Найменування, місцезнаходження товариства: 

Публічне акціонерне товариство «Мирогощанський аграрій» 
35623, Україна,  Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вулиця 

Шевченка, будинок 1 
 
Основний вид діяльності: 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур (основний); Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Розведення 
коней та інших тварин родини конячих; Розведення овець і кіз; Розведення свиней;  
Допоміжна діяльність у рослинництві; Допоміжна діяльність у тваринництві;  
Післяурожайна діяльність. 
 
Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради ПАТ 
"Мирогощанський аграрій", сфера компетенції, якою повинен володіти член 
наглядової ради  Товариства: 
 
  Вимоги до претендента: 
- вища освіта в галузі управління та адміністрування, чи фінансів, економіки, аудиту, 
с/г виробництва , права (наявність освіти у сфері економіки та/або с/г виробництва 
буде перевагою); 
- досвід роботи в наглядових радах акціонерних товариств; 
- досвід стратегічного і оперативного управління, зокрема здобутий на підприємствах 
агропромислового комплексу; 
- загальний трудовий стаж не менш як 5 років, наявність досвіду роботи на керівних 
посадах (стратегічне та оперативне управління) не менш як 2 роки на підприємствах 
агропромислового комплексу або стаж державної служби не менш як 5 років, 
наявність досвіду роботи в наглядових радах (буде перевагою); 
розуміння законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність товариства;  
знання особливостей діяльності товариства;  
-  практичний досвід впровадження проектів; 
-  повна цивільна дієздатність; 
-  добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація; 
відсутність непогашеної судимості. 
 
Очікувані функції члена наглядової ради Товариства: 
- конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо оцінювання стратегії 
Товариства; 
- здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності директора 
Товариства; 



- забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту; 
- прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками; 
- забезпечення стратегічної та фінансової стійкості Товариства під час кризових 
процесів. 
Сфера компетенції, однією з яких повинен володіти член наглядової ради: 
- стратегічне управління та розвиток бізнесу; 
- операційне управління; 
- управління ризиками; 
- фінанси; 
- аудит; 
- право. 
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає 
електронною поштою: 
заяву на участь у конкурсі на ім’я голови комісії з конкурсного відбору незалежного 
члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Мирогощанський 
аграрій" Владової М.О. (українською мовою). 
 
Заява має містити: відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса 
реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса 
електронної пошти, у разі її наявності). 
 
Разом із заявою: 
- копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або 
документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу 
освіту; 
- біографічну довідку (резюме); 
- згоду на обробку персональних даних; 
- рекомендації (за наявності); 
- заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради товариства; 
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у 
довільній формі українською обсягом не більше двох сторінок та має містити, 
зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією). 
 
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент. 
 
Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 15 робочих днів   з 
дати оголошення про проведення конкурсного відбору. 
Заяви приймаються за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16  Липня, 77, Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Рівненській області , комісія з 
конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного 
товариства "Мирогощанський аграрій", або на електронну пошту: rivne@spfu.gov.ua. 
Телефон для довідок: (03622) 26-96-24; 26-25-56. 
Конкурсний відбір починається з 7 серпня 2018 року. 
 Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 33028, м. Рівне,   вул. 16 Липня, 77. 
Переможець конкурсного відбору буде оголошено на засіданні комісії. 
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області не пізніше ніж протягом 
5 робочих днів після укладання цивільно-правового договору з незалежним 
членом наглядової ради, але не пізніше 14 вересня 2018 року опублікує на 
офіційному веб-сайті інформацію про персональний склад Наглядової ради. 




