
 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади директора  ДП «Чутове» 
 

 

Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора  ДП «Чутове» 

 

24.05.2019 

 

Конкурсна комісія з відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки, що знаходяться у сфері управління Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях відповідно до Порядку проведення 

конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує 

конкурсний відбір на посаду директора державного підприємства «Чутове». 

 

Найменування підприємства: Державне підприємство «Чутове» 

 

Місцезнаходження підприємства: 38800, Україна, Полтавська область, Чутівський 

район, смт. Чутове, вул. Центральна 12, к.7 

 

Основні напрями діяльності підприємства: Державне підприємство «Чутове» є 

державним комерційним підприємством.  

Основний вид діяльності – 01.11 – вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійникових культур. 

 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
Опис вакансії: керівник підприємства здійснює поточне (оперативне) керівництво 

підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, 

забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом 

підприємства та укладеним контрактом, забезпечує організацію процесу приватизації 

єдиного майнового комплексу підприємства. 

Обов’язки: 
- оптимізація виробничо-господарської діяльності; 

- збільшення прибутковості підприємства; 

- виконання фінансового плану підприємства; 

- залучення інвестицій на підприємство; 

- підвищення професійної підготовки персоналу; 

- забезпечення організації процесу приватизації єдиного майнового комплексу 

підприємства;  

- координація діяльності з Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях 

 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду директора 

державного підприємства «Чутове» 

Освіта: 
- вища економічна або юридична освіта (магістр, спеціаліст) 

- додаткова наявність профільної освіти буде перевагою (відповідно до виду 

діяльності підприємства) 

- диплом з ділового адміністрування буде перевагою 



Знання мов: Знання англійської мови буде перевагою 

Основні кваліфікаційні вимоги. 
Кандидати на посаду мають продемонструвати наявність наступних компетенцій: 

1. Здатність управляти змінами: 
- креативність та новаторство 

- обізнаність та ерудованість 

- гнучкість 

- здатність працювати під тиском 

- стратегічне мислення 

- здатність формулювати бачення компанії 

2. Орієнтація на результат: 
- підприємницький потенціал 

- здатність вирішувати проблеми 

- технічна компетентність 

3. Комунікація: 
- уміння вести переговори 

- навички міжособистісного спілкування 

- навички усного/письмового спілкування 

- уміння налагоджувати ділові стосунки 

4. Лідерські навички в команді: 
- управління конфліктними ситуаціями 

- уміння розвивати персонал 

- уміння будувати команду 

5. Ділові навички: 
- фінансовий менеджмент 

- управління людськими ресурсами 

- управління технологічним процесом 

- навички побудови партнерських стосунків 

 

Професійні вимоги: 
- стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років; 

- наявність досвіду роботи у сільськогосподарській галузі буде перевагою; 

- успішний досвід керівництва буде перевагою; 

- успішний досвід проведення оптимізації виробничих процесів, реорганізації 

та/або приватизації на підприємствах буде перевагою; 

- знання основ законодавства в сільськогосподарській галузі, тенденцій та 

перспектив розвитку галузі буде перевагою 

 

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається 

електронною поштою: 
- заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови Конкурсної комісії з 

відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що знаходяться 

у сфері управління Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях. Заява має містити відомості про претендента (прізвище, 

ім’я по батькові претендента – повністю, місце його проживання (реєстрації), контактний 

номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності); 

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової 

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

- біографічна довідка (резюме); 

- згоду на обробку персональних даних; 

- конкурсну пропозицію; 

- рекомендації та інші документи на його розсуд; 

http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=fc80335c-1f7c-49af-87b3-9caa8e4da68e
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- заява про згоду щодо присутності представників засобів масової інформації та 

громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій. 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. 

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: 
- Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному 

вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів). 

- Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку 

підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються: 

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного 

року; 

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з 

поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його 

конкурентоспроможності; 

- обсяг надходження коштів до бюджетів; 

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; 

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників 

фінансово-господарської діяльності; 

- пропозиції щодо проведення передприватизаційної підготовки. 

Інформація щодо підготовки конкурсних пропозицій, що стосується фінансово-

економічного стану підприємства, додається. 

 

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи 

приймаються з 24.05.2019 року до 16.00 21.06.2019 року. 

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 36014, 

м. Полтава, вул. Небесної сотні, 1/23, кім. 408; телефон для довідок: (05322) 2-92-06. 

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у 

конкурсного відборі: poltava_sumy@spfu.gov.ua. 

Конкурсний відбір починається з 24.06.2019 року. 
Місце проведення конкурсного відбору: 36014, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 

1/23. 

 

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 23.07.2019 року. 
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