
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 
генеральпого директора комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго»

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 
березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної власності», 
рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 931 
«Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області» (зі змінами);

1. Оголосити конкурс на замінхення вакантної посади генерального 
директора комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго».

2. Повідомлення про оголошення конкурсу оприлюднити на офіційному 
вебсайті обласної Ради згідно з додатком 1.

3. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади генерального директора комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» у складі згідно з додатком 2.

4. Контроль за виконанням роз^рядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до розпорядження голови обласної Ради 

від ЗР, 2021 року №

ОГОЛОШЕННЯ

Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
генерального директора комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»

Найменування посади

Найменування, 
місцезнаходження, 
код ЄДРПОУ

Кваліфікаційні 
вимоги до учасників 
конкурсу

Генеральний директор комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго»

Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» 
вул. Вишнева, буд. 24, Вінниця, 21037, код ЄДРПОУ 
33649363

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за 
відповідною галуззю знань або вища освіта 
другого рівня за ступенем магістра та 
післядипломна освіта за галуззю знань 
«Управління та адміністрування» або «Право». 
Стаж роботи на керівних посадах на 
підприємствах, в установах, закладах та 
організаціях усіх форм власності -  не менше 5 
років, досвід управлінської діяльності в органах 
місцевого самоврядування або органах виконавчої 
влади.
Здатність за своїми діловими, професійними та 
моральними якостями виконувати обов’язки 
керівника;
Вільне володіння державною мовою.
Знання Конституції України, Законів України, 
постанов, указів, розпоряджень центральних та 
місцевих органів влади, які регулюють порядок 
діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію й 
особливості структури підприємства; податкове та 
екологічне законодавство; законодавства у сфері 
запобігання корупції; спеціального законодавства 
в сфері теплопостачання, зокрема: Кодексу законів 
про працю України, законів України «Про 
теплопостачання», «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» «Про публічні 
закупівлі», «Про охорону атмосферного повітря»,



«про ліцензування видів господарської 
діяльності», «Про охорону праці» тощо.
Наявність стратегічного бачення та цілей щодо 
розвитку підприємства.
Здатність ефективно формувати та управляти 
підприємством та процесами організації праці на 
підприємстві._________________________________

Перелік документів, 
які необхідні для 
участі в конкурсі

заява про участь у конкурсі;
особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та
автобіографією;
копія документу про освіту;
довідка про проходження попереднього 
(періодичного) психіатричного огляду, яка 
видається відповідно до Порядку проведення 
обов’язкових попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 
вересня 2000 року №1465;
довідка про наявність або відсутність судимостей; 
витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення; 
копія декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування;
копія паспорта та ідентифікаційного коду; 
письмова згода на обробку персональних даних; 
копія трудової книжки;
пропозиції щодо подальшої господарської та 
фінансово-економічної діяльності підприємства -  
об’єкта спільної власності територіальних громад 
Вінницької області, викладені у довільній формі 
(бізнес-план, програма діяльності тощо)._________

Дата початку за 
закінчення прийому 
документів_________

з зо  липня 2021 року по 18 серпня 2021 року 
включно до 17.00 год. За адресою вул. Соборна 70, 
каб. 315, м. Вінниця

Прізвище, ім ’я, по 
батькові, посада, 
номер телефону та 
адреса електронної 
пошти особи, яка 
надає додаткову 
інформацію про 
конкурс_________

Колодчук Аліна Володимирівна -  начальник відділу 
по роботі з кадрами управління з питань персоналу 
виконавчого апарату обласної Ради, 
телефон: (0432) 61-44-47, каб. 313, електрона адреса 
obl@vinrada.gov.ua

mailto:obl@vinrada.gov.ua


Додаток 2
до розпсгаяд:^ння голови обласної Ради 

від О Ч. 2021 року№ ЛЛ/о

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального 

директора комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

КУШНІР 
Сергій Іванович

- перший заступник голови обласної Ради, 
голова комісії.

- начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад області, 
секретар комісії.

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенійович

МОРОЗОВА 
Наталя Іванівна

ПИЛИПЕНКО  
Руслан Миколайович

ПОРИЧУК
Віталій Володимирович

РАФАЛ 
Алла Юріївна

ЯКУБОВИЧ  
Галина Анатоліївна

Члени комісії

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури.

- голова Громадської Ради при обласній Раді 
(за згодою).

начальник виробничо-технічної служби 
комунального підприємства
«Вінницяоблтеплоенерго», представник
трудового колективу (за згодою).

- заступник начальника управління розвитку 
територій та інфраструктури обласної 
державної адміністрації -  начальник відділу 
розвитку енергетики та енергоменеджменту 
(за згодою).

голова Вінницької обласної організації 
профспілки працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення 
(за згодою)
- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань економіки, фінансів та бюджету.


