
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Регіонального відділення
Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській
та Чернігівській областях
Of aWmoW 2022 р. № 7^^-

Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях ОГОЛОШУЄ про 

пошук претендентів на посаду виконуючого обов’язки керівника 
державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон»

Найменування, місцезнаходження підприємства:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕТАЛОН»

09190, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 16

Основним видом діяльності Підприємства є виробництво інструментів і 
обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Вимоги до претендентів:
1 Освіта та ступінь 

вищої освіти
Вища освіта.

2 Стаж роботи Мати не менше 2 років досвіду роботи на керівних посадах 
на підприємствах, установах, організаціях усіх форм 
власності.

3 Володіння мовами Вільне володіння державною мовою, знання іноземних мов 
є перевагою.

4 Основні кваліфікаційні
вимоги Кандидати мають продемонструвати:

1. Здатність ініціювати та управляти змінами.
2. Вміння приймати ефективні рішення.
3. Практичні знання економіки підприємства, досвід 
стратегічного планування та операційного управління.
4. Знання законодавства України, а також розуміння 
процесів приватизації та корпоративного управління.

Кандидати повинні також відповідати таким 
вимогам:

1. Мати повну цивільну дієздатність.
2. Не укладати протягом року з дня припинення 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів 
у сфері підприємницької діяльності з ДП «Білоцерківський 
завод «Еталон», якщо протягом року до дня припинення 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
здійснював повноваження з контролю, нагляду або 
підготовки чи прийняття відповідних рішень ЩОДО 
діяльності ДП «Білоцерківський завод «Еталон».

3. Мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися 
високих етичних стандартів та бути чесним і прозорим 
(зокрема, не підпадати під обмежувальні заходи (санкції) 
відповідно до рішень Ради національної безпеки і 
оборони України, що передбачені Закону України «Про 
санкції»).



5 Професійні знання та 
компетенція

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

4. Не мати непогашеної аоо не знятої судимих*.
5. Переможець не має входити до керівного складу, не 

бути членом наглядової ради підприємства, іншої 
господарської організації, які є основними 
постачальниками, надають послуги, або банку, що 
співпрацюють з ДП «Білоцерківський завод «Еталон».

Успішний досвід оптимізації фінансового-господарської 
діяльності.

Наявність успішних практик проведення переговорів з 
державними органами та представниками приватного 
сектору економіки, досвід переговорів з регулюючими 
органами та/або контрагентами та/або інвесторами з інших 
країн буде перевагою.

Успішний досвід роботи з кредитними та фінансовими 
установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями 
буде перевагою.

Співпраця та налагодження партнерської взаємодії як з 
органами державної влади та місцевого самоврядування так 
із приватним бізнесом, вміння ефективної комунікації та 
публічних виступів.

Загальне керівництво підприємством для досягнення 
запланованих результатів.

Розробка комерційної політики та її впровадження.
Розробка протягом двох місяців плану покращення 

фінансово-економічної діяльності підприємства та надання 
його органу управління підприємством.

Забезпечення погашення наявних заборгованостей 
підприємства.

Представництво інтересів підприємства 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.

Організація підготовки та затвердження 
довгострокових, середньострокових та короткострокових 
планів діяльності підприємства, стратегій та їх 
впровадження.

Ефективне керівництво фінансами підприємства для 
досягнення поставлених цілей згідно з розробленою 
стратегією підприємства.

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 підприємства.

Забезпечення державної реєстрації права власності та 
інших речових прав на нерухоме майно (включаючи 
земельні ділянки), що було передано до статутного капіталу 
підприємства та набуте підприємством в результаті 
господарської діяльності.

Управління персоналом підприємства, а також 
впровадження сучасних систем управління персоналом.



у Прийняття ефективних 
рішень

g Особисті якості

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах 
обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння 
працювати з великим масивом інформації, вміння 
застосовувати різні методики оцінювання фінансового 
стану підприємтства.

Дисциплінованість та системність, комунікабельність, 
лідерство, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та 
орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, 
вміння працювати в стресових ситуаціях, орієнтація на 
результат, відкритість.

На розгляд Робочій групі Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях з розгляду питань, 
пов’язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами 
претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік документів: 

заяву про участь у відборі із зазначенням мобільного телефону, місця 
реєстрації/проживання;
повідомленням, щодо не застосування (застосування) обмежувальних заходів 
(санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;
належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу;
копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи.
копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);
згоду на обробку персональних даних;
рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях звертає увагу, що заяви та документи приймаються у строк 
по 11 лютого 2022 включно за адресою: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039 
(тел. 200-25-31, 200-25-32) або на електронну адресу: kyiv region@spfu.gov.ua. У разі 
подання документів в електронному вигляді прохання телефонувати за номером 200-25-31 
для підтвердження отримання поданих документів.

Розгляд поданих заяв та пакетів документів відбудеться 14 лютого 2022 року 
об 11-00 год. за адресою: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039, каб. 614. Результати 
розгляду заяв та пакетів документів будуть розміщені на офіційному вебсайті Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства та підлягає 
оголошенню - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма №2) 
за 9 місяців 2021 року додаються в електронному вигляді.

mailto:kyiv_region@spfu.gov.ua


Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
КОДИ

2021 W 101
І 
1 
С 
F

С 

(

Іідпрнемсіж» Державне підприємство Білоцерківський завод "ЕТАЛОН" за СДГ ПОУ 
ОТТГ ‘ 
1ФГ 
д

05828703
ериторія КИЇВСЬКА за КАТ UA32O2OO1OO1OO8H83

>ріанізаційно-ііравова форма господарювання Державне підприємство за KOI
ид економічної діяльності Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та зиКВІ

навігації

140
26.51

средня кількість працівників 2 12________________________________________________________________________
Адреса, телефон вулиця Сухоярська, Суд, 16, м. БІЛА ЦЕРКВА КИЇВСЬКА обл., 09І09 62034
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
'52), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
'кладено (зробити позначку V у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V *•
Баланс (Зніт про фінансовий стан) 

на ЗО вересня 2021 р.
Форма №1 Код за ДКУДІ 1801001

АКТИВ
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

L Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 2100 2 098

первісна вартість 1001 2 100 2 098
накопичена амортизація 1002 -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 1 691 37 866

первісна вартість 1011 21 625 58 502
знос 1012 19 934 20 636

Інвестиційна нерухомість 1015
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
знос інвестиційної нерухомості 1017

Довгострокові біологічні активи 1020
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у центра;іізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 3 791 39 964

П. Оборотні активи
Запаси 1100 1 078 200

виробничі запаси 1101 64 63
незавершене виробництво 1102 131 131
готова продукція ПОЗ 883 6
товари 1104

Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами ИЗО
з бюджетом 1135 1

у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 474 343
Поточні фінансові інвестиції ,* 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 45 19

готівка 1166
рахунки в банках 1167 37 19

Витрати майбутніх періодів 1170
Частка персстраховика у страхових резервах 1180

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182



резервах иезароблеиих премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 -

інші оборотні активи 1190 149 149
Усього за розділом П 1195 1 747 711

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 5 538 40 675

Г? '

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

Па кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 -
Внески до нсзареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 2 298 38 703
Додатковий капітал 1410 7 328 7 328

емісійний дохід 1411 • -
накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (10 691) (16 568)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < ■ )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < ■ )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 (1 065) 29 463

П. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520

довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525

благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534

інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом П 1595

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 262 262
розрахунками з бюджетом 1620 2 909 7 394

у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 • 28
розрахунками з оплати праці 1630 54 170
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 -
Поточні забезпечення 1660 -
Доходи майбутніх періодів 1665 -
Відстрочені комісійні доходи від перссіраховкків 1670 «
Інші поточні зобов'язання і в г 1690 3 378 3 358
Усього за розділом III Х»’5 6 603 11 212

IV. Зобов'язання, пов’язані з необоротний 4%яґнвамн, \ <•
утримуваними для продажу, та групам?вйбу^Ьт» Vsг -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фЬдоу ; Лх/ f'r 1 ofk - -
Баланс ;ы-hf/' і ' Ж_ 5 538 40 675

Керівник Хомош Тетяна Миколаївна

Головний бухгалтер Псуйко Олена Анатоліївна

1 Кодифікатор адміністративно-тернторіалілнх/одЛЛиць та територій територіальних громад

2 Визначається в порядку, встановленому ідеіпр&льним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


