«Фонд державного майна України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на
заміщення вакантної посади голови правління ПАТ «Черкаський
приладобудівний завод»
Найменування, місцезнаходження товариства:
публічне акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод» (далі –
ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»),
18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1.
Основний вид діяльності:
Розробка, виготовлення та реалізація продукції виробничо-технічного
призначення приладобудування і спецтехніки.
Вимоги до претендентів:
1) Володіння українською мовою.
2) Повна вища освіта претендента за напрямами: економічний,
юридичний, технічний.
3) Досвід роботи претендента на керівних посадах не менше 3 років.
4) Позитивний досвід в управлінні підприємствами, установами,
організаціями буде перевагою.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
- детальний план реформування товариства протягом року;
- заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників
товариства;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку товариства;
- забезпечення погашення кредиторської заборгованості;
- забезпечення зменшення дебіторської заборгованості.
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає
та/або надсилає електронною поштою перелік документів:
- заяву про участь у конкурсі;
- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу,
копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід
роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- довідку про відсутність у особи судимості;
- рекомендації та інші документи на розсуд претендента.
Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір
на посаду голови правління ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»
відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору
керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення

конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання» (зі
змінами).
Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 21 січня
2016 року за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 26, кім. 306
(тел. 200-36-48, 200-34-52) або на електронну адресу mila1@spfu.gov.ua або
irin@spfu.gov.ua. Конкурсний відбір відбудеться 02 лютого 2016 року
об 11-00 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кім. 303.
Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на
офіційному сайті Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.
Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства
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) додається в електронному вигляді.
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