Фонд державного майна України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови правління ПАТ
«Дніпрод зержинська теплоелектроцентраль»
Найменування, місцезнаход ження товариства:
Публічне акціонерне товариство «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (далі – ПАТ «Дніпрод зержинська
ТЕЦ»),
51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, буд. 2.
Основний вид д іяльності:
Виробництво, постачання, купівля та продаж в Україні та за її межами енергії, що виробляється з метою електро
та тепло постачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів устаткування і прилад ів, що
використовуються в даній галузі; організація і проведення науково-приклад них досліджень і дослід ницькоконструкторських робіт, впровад ження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
вишукувальні та проектні роботи; купівля-продаж, постачання газу, вугілля, мазуту; надання населенню
побутових послуг.
Вимоги до претендентів:
1) Вища освіта за напрямами: економічний, юрид ичний, технічний.
2) Бажане володіння українською мовою.
3) Досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років.
4) Позитивний досвід в управлінні підприємствами паливно-енергетичного комплексу буде перевагою.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
-

д етальний план реформування товариства протягом року;

-

заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників товариства;

-

пропозиції щодо залучення інвестицій д ля розвитку товариства;

-

план заход ів щодо погашення кред иторської заборгованості;

-

заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або над силає електронною поштою перелік
документів:
-

заяву про участь у конкурсі;

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що
засвідчують д освід роботи, копію документа про вищу освіту;
-

біографічну д овідку (резюме);

-

конкурсну пропозицію;

-

д овідку про відсутність у особи судимості;

-

рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Фонд державного майна У країни звертає у вагу, що конкурсний відбір на посаду голови правління ПАТ
«Дніпрод зержинська ТЕЦ» від будеться відповід но до Порядку проведення конкурсного відбору керівників
державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008
року № 777 «Про проведення конкурсного від бору керівників державних суб’єктів господарювання» (зі змінами).

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 06 листопада 2015 року за ад ресою: 01601, м. Київ, бул.
Л. У країнки, 26, кім. 306 (тел. 200-36-48, 200-34-52) або на електронну адресу mila1@spfu.gov.ua або
korall@spfu.gov.ua. Конкурсний відбір відбудеться 17 листопада 2015 року об 11-00 за адресою: 01601, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кім. 303. Оприлюд нення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті
Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.
Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та підлягає оголошенню – відомості про
баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про
власний капітал (форма № 4) і примітки д о річної фінансової звітності (форма № 5) д одається в електронному
вигляд і.

