ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту інфраструктури,
розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення
Черкаської обласної
державної адміністрації
від 23.03.2018 № 29

УМОВИ
проведення конкурсного відбору
на посаду керівника державного підприємства
„Cлужба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області“
Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Департамент
інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації
оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства
„Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області“, яке належить
до сфери управління Черкаської обласної державної адміністрації.
Державне підприємство „Служба місцевих
у Черкаській області“
Адреса: вул. Смілянська, 131/1, м. Черкаси, 18029

автомобільних

доріг

Основні напрями діяльності: Державне управління загального характеру.
Виконання функцій замовника з будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, дорожньої
інфраструктури в межах Черкаської області.
Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом
14 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 17.00 06 квітня
2018 року).
Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному
відборі: 18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, кім. 263; телефон
для довідок: (0472) 37-81-27.
Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь
у конкурсному відборі: transport.opk@ukr.net
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Конкурсний відбір проводиться 10 квітня 2018 року.
Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 18001, м. Черкаси, бульвар
Шевченка, 185.
Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:
Вимоги до претендента:
 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки;
 Загальний стаж роботи – не менше 5 років, у тому числі на керівних
посадах – не менше 3 років.
Повинен знати (володіти):
 принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного
планування;
 перспективи та тенденції розвитку галузі дорожнього господарства;
 основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування
та ведення переговорів;
 лідерські навички, стратегічне бачення, управління змінами, управлінську
ефективність;
 вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики
діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його
фінансовий результат;
 досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні,
ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;
 досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві;
 володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнесаналізу;
 наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах
обмежених ресурсів;
 досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів;
 наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;
 впровадження системи управління проектами на підприємствах;
 вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
 Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або
електронному вигляді.
 Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:
- поточна ситуація і проблеми дорожньої галузі;
- шляхи вирішення проблем та перспективи розвитку дорожньої галузі
та підприємства;
- конкурентні переваги претендента.
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Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або
надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:
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;
згоду на обробку персональних даних;
рекомендації та інші документи на його розсуд.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник
конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково
подає підписану заяву.

