
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади 

директора Державного підприємства „Енергомонтажний поїзд №754” 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД №754”  

(далі – ДП „ЕП №754”) 

м. Одеса. вул. Семінарська, 15а 

 

Виробнича база ДП „ЕП №754” розташована за адресою: Одеська область, 

Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 5. 

 

Основним видом діяльності ДП „ЕП №754” є електромонтажні роботи. 

 

 Підприємство економічно неактивне, не здійснює господарську діяльність. 

 

За останньою наявною інформацією станом на 01.07.2021 загальна сума 

кредиторської  заборгованості ДП „ЕП №754” становить 7098,0 тис. грн., у тому числі: 

- за розрахунками з бюджетом 1035,7 тис. грн., 

- за розрахунками зі страхування 1068,8 тис. грн., 

- за розрахунками із заробітної плати 2981,9 тис. грн. 

 

 Вимоги до претендентів: 

1. Громадянство України. 

2. Освіта: вища освіта за економічним, технічним або юридичним напрямом.  

3. Володіння мовами: вільне володіння державною мовою. 

4. Стаж роботи: мати не менше 1 року досвіду роботи на керівних посадах на 

підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності; наявність досвіду керівної 

роботи на державних підприємствах буде перевагою.  

5. Основні кваліфікаційні вимоги: 

Кандидати мають продемонструвати: 

- здатність ініціювати та управляти змінами; 

- вміння приймати ефективні рішення; 

- практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та 

операційного управління; 

- знання законодавства України, а також розуміння процесів приватизації та 

корпоративного управління.  

Кандидати повинні також відповідати таким вимогам: 

- мати повну цивільну дієздатність; 

- не мати непогашеної або не знятої судимості; 

- 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 Законом України „Про санкції”); 

- не укладати протягом року з дня припинення виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у 

сфері підприємницької діяльності з ДП „ЕП №754”, 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 „ЕП №754”; 



- переможець не має входити до керівного складу, не бути членом наглядової ради 

підприємства, іншої господарської організації, які являються основними 

постачальниками, надають послуги або банку, що співпрацюють з ДП ЕП №754”. 

6. Професійні знання та компетенція: 

- успішний досвід оптимізації фінансово-господарської діяльності; 

- наявність успішних практик проведення переговорів, співпраці та налагодження 

партнерської взаємодії як з органами державної влади, місцевого самоврядування та 

правоохоронними органами, так із приватним бізнесом, вміння ефективної комунікації;  

- успішний досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми 

інвесторами або запозиченнями буде перевагою. 

7. Основні обов’язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної 

посади: 

- загальне керівництво підприємством для досягнення запланованих результатів; 

- організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 

- забезпечення погашення наявних заборгованостей підприємства; 

- 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. 

8. Прийняття ефективних рішень: 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 підприємства. 

9. Особисті якості: 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.  

 

 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 із зазначенням мобільного телефону та 

ідентифікатору засобу віддаленого зв’язку (Skype, Zoom тощо) та повідомленням щодо 

не застосування (застосування) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону 

України „Про санкції” ; 

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; 

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

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

на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні; 

- копію документа про вищу освіту; 

- біографічну довідку (резюме); 

- конкурсну пропозицію; 

- згоду на обробку персональних даних; 

- інші документи на власний розсуд (у разі наявності). 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 



Звертаємо увагу, що у разі подання заяви та документів лише електронною поштою 

учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково 

подає підписану заяву. 

 

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). 

 

Заяви, документи та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 09 

листопада 2021 року включно за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 

11-й поверх та/або на електронні адреси odesa@spfu.gov.ua та spfu51@gmail.com.  

Конкурсний відбір відбудеться 03 грудня 2021 року об 10-00 годині 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. 

Телефони для довідок (048) 731-40-43, (048)731-40-51. 

 

mailto:odesa@spfu.gov.ua

