
Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради 

від 07.09.2018 № 24-10/VІІ «Про проведення конкурсного відбору кандидатів 

на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області», із змінами, 

розпоряджень обласної ради від 03.08.2020 № 328-р «Про оголошення 

конкурсу на зайняття посади директора обласного комунального підприємства 

«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради»,  від 21.08.2020 № 

346-р  «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 

на зайняття посади директора обласного комунального підприємства 

«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради», оголошує конкурс 

на посаду директора обласного комунального підприємства «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради». 
 

 

Загальні відомості щодо підприємства 

 

Найменування підприємства Обласне комунальне підприємство 

«Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської 

обласної ради 

 

Місцезнаходження закладу 18000, місто Черкаси, вулиця Верхня Горова, 

будинок 13  

 

Основні напрями діяльності 

закладу 

Основним видом діяльності Підприємства є 

надання готельних та ресторанних послуг, 

крім того Підприємство  може здійснювати 

інші види діяльності відповідно до чинного 

законодавства України, а саме: 

1) послуги перукарень та салонів краси; 

2) роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах без переваги продовольчого 

асортименту; 

3) інші види оптової торгівлі; 

4) медична практика; 

5) рекламна діяльність; 

6) фізкультурно-оздоровча та спортивна 

діяльність; 

7) організація екскурсій та туристичних 

подорожей; 

8) організація та утримання тоталізаторів, 

гральних закладів, випуск та проведення 

лотерей; 

9) маркетингові дослідження; 

10) транспортні послуги; 



11) інформаційні послуги з використанням 

ПК та Інтернету; 

12) надання в оренду й експлуатацію власного 

чи орендованого нерухомого майна;  

13) надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів; 

14) надання в оренду офісних машин і 

устаткування, у тому числі комп’ютерів; 

15) інша діяльність у сфері спорту; 

16) діяльність із забезпечення фізичного 

комфорту; 

17) здійснення інших видів діяльності, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

Інформація, що стосується 

фінансово-економічного 

стану підприємства, його 

структура  

Показники фінансово-господарської 

діяльності обласного комунального 

підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» 

Черкаської обласної ради.  

Переглянути 

Умови матеріального 

забезпечення керівника 

Посадовий оклад у розмірі  21 726 грн.  

Крім того, Керівнику можуть виплачуватися: 

1) премія за підсумками роботи за квартал 

відповідно до Положення про умови і розміри 

оплати праці керівників підприємств спільної 

власності територіальних   громад сіл, селищ,  

міст Черкаської області, затвердженого 

розпорядженням голови Черкаської обласної 

ради від 30.12.2016 № 380-р; 

2) матеріальна винагорода за ефективне 

управління майном Підприємства відповідно 

до Положення про умови і розміри оплати 

праці керівників підприємств спільної 

власності територіальних   громад сіл, селищ,  

міст Черкаської області, затвердженого 

розпорядженням голови Черкаської обласної 

ради від 30.12.2016 № 380-р. 

 

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі 

 

Строк і місце приймання 

документів для участі у 

конкурсі 

Документи приймаються з 28.08.2020 до 

16.09.2020 включно з 08.00 до 16.00 години 

щоденно (крім обідньої перерви з 13.00 до 

13.45, суботи, неділі та святкових і неробочих 

днів) за адресою  бульвар Т.Г. Шевченка, 185, 

м. Черкаси, кабінет 431.                                     

https://www.oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/fin_gosp_gotel_Dnipro.pdf


 

Номер телефону для довідок (0472) 54-27-28 

 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі 

1) заява про участь у конкурсному відборі  

2) копія паспорта громадянина України; 

3) копія (копії) документа (документів) про 

вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання 

та документів, що підтверджують 

відповідність Претендента кваліфікаційним 

вимогам до керівника установи; 

4) копія трудової книжки або документів, що 

засвідчують досвід роботи; 

5) біографічна довідка (резюме); 

6) конкурсна пропозиція та/або 

перспективний план розвитку установи у 

запечатаному конверті; 

7) згода на обробку персональних даних; 

8) довідка МВС про відсутність судимості; 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо 

перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному 

закладах охорони здоров’я за формами, 

затвердженими МОЗ; 

10) інші документи, які на думку 

Претендента, підтверджують його професійні 

чи моральні якості. 

Претендент подає документи та заяву 

особисто (або через уповноважену згідно з 

довіреністю особу) секретарю конкурсної 

комісії. 

Відповідальність за недостовірність 

документів несе Претендент. 

 

Дата і місце проведення 

конкурсного відбору 

Конкурсний відбір на зайняття посади 

директора буде проводитись Черкаською 

обласною радою  18 вересня 2020 року о 9-30 

год. 00 хв. у кабінеті 434 Будинку рад, 

розташованого за адресою: м. Черкаси,                       

бульвар Т.Г. Шевченка, 185.  

 

 

Перелік вимог до кандидатів на посаду керівника закладу 

 



Кандидатом на посаду 

керівника підприємства може 

бути особа, яка 

1) є громадянином (кою) України; 

2) має вищу освіту другого рівня за ступенем 

магістра за відповідною галуззю знань або 

вищу освіту другого рівня за ступенем 

магістра; 

3) має стаж роботи на керівних посадах 

нижчого рівня - не менше ніж 5 років 

 

До участі у конкурсі не 

допускається особа, яка 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або 

її дієздатність обмежена;  

2) має судимість за вчинення злочину, якщо 

така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку, або на яку 

протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення 

корупційного правопорушення;  

3) є близькою особою або членом сім`ї 

керівників, що відповідно до статутних 

документів здійснюють управління суб’єктом 

господарювання, а саме: Черкаської обласної 

ради, Черкаської обласної державної 

адміністрації та Департаменту соціального 

захисту населення Черкаської обласної 

державної адміністрації. 

4) у разі неподання одного із зазначених у 

пункті 24 Порядку проведення конкурсного 

відбору кандидатів на посади керівників 

підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Черкаської області, затвердженого 

рішенням обласної ради від 07.09.2018 №24-

10/VII (зі змінами), документів; 

5) невідповідності встановленим конкурсною 

комісією вимогам до Претендентів та їх 

конкурсних пропозицій. 

 

Вимоги до конкурсної 

пропозиції 

Претенденти подають конкурсні пропозиції 

щодо перспективного плану розвитку 

пеідприємства, що містять проєкт 

стратегічного плану розвитку, в якому 

передбачаються: 

1) першочерговий план реформування 

підприємства протягом  одного року; 

2) заходи з виконання завдань та результати 

аналізу можливих ризиків, а також пропозиції 



щодо очікуваної динаміки поліпшення 

економічних та фінансових 

показниківпідприємства, підвищення його 

конкурентоспроможності та виконання 

завдань, зазначених в установчих документах; 

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для 

розвитку підприємства. 

 

Текст Статуту підприємства Переглянути 

 

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rozp/2019/Rozp_14032019_107-%D1%80.zip

