
П РО Т О К О Л  № 3 від 03.06.2020р.
засідання конкурсної ком ісії по проведенню  конкурсу на зам іщ ення вакантної посади керівника 

комунального неком ерційного підприєм ства "Черкаська м іська дитяча лікарня"
(далі -  конкурсна комісія)

м. Черкаси Час: 15.00
вул. Б. В иш невенького,36 
каб. 208

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: В олош ин І.В., заступник м іського голови з питань діяльності органів

виконавчої ради
Снівголова комісії: Гетьман H .A ., заступник директора - начальника управління контролю

якості медичних гіослуг-начальника відділу контролю  медичної 
допомоги дорослому населенню  департаменту охорони здоров'я та 
м едичних послуг Черкаської м іської ради;

Члени комісії:
В аляева Л .В., голова Ч еркаської обласної гром адської організації стомованих хворих 

"Життя без бар'єрів" (за згодою);
Григор'єв В.В., голова м іської гром адської організації "Асоціація лікарів м. Черкаси"; 
Коваль М .Е., завідувач боксованого відділення для дітей грудного віку комунального 

некомерційного підприєм ства "Черкаська м іська дитяча лікарня";
О станчук В .Т., заступник директора з ЕТН комунального неком ерційного підприємства 

"Черкаська міська дитяча лікарня";
П роценко Л .П ., начальник відділу бухгалтерського обліку департам енту охорони здоров'я 

та медичних послуг Ч еркаської м іської ради;

Секретар конкурсної комісії: Якимчук С.Л., головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення
департаменту охорони здоров'я та медичних послуг 
Черкаської м іської ради.

П О РЯДО К Д ЕН Н И Й :
1. Встановлення реглам енту конкурсної комісії.
2 . Затвердж ення оголош ення про проведення конкурсу, вимог до претендентів та конкурсних 
пропозицій з урахуванням чинного законодавства.
3. Різне.
1 Іроголосувало за порядок денний:
«За» ?  ; «Проти» О ; «У трим алось» 0 .

С Л У Х А Л И :
Волош ина І.В.:
Довів до присутніх накази департаменту охорони здоров’я та м едичних послуг Ч еркаської 

міської ради від 01.06.2020р. № 447 "Про повторне оголош ення конкурсу на заміщ ення вакантної 
посади керівника комунального некомерційного п ідприєм ства "Черкаська м іська дитяча лікарня".

1. Пропоную ком ісії працю вати наступним чином:
- на перш ому засіданні затвердити оголош ення про проведення конкурсу, вимоги до 

претендентів з урахуванням  чинного законодавства та вимог до конкурсних пропозицій;
- на другому засіданні перевірити документи, які були надані (надіслані) претендентами 

щодо відповідності установленим вимогам та прийняття ріш ення про допуск претендентів до 
конкурсу або відхилення їх кандидатур;



- на третьому засіданні проведення відкритого конкурсу (заслуховування конкурсної 
пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця 
конкурсу).

За дану пропозицію  прош у проголосувати.
Проголосувало:
«За» 5  : «П роти» О  ; «У трим алось» 0.

2. П ропоную  затвердити проект оголош ення про проведення конкурсу на заміщ ення 
вакантної посади керівника комунального неком ерційного підприєм ства "Черкаська м іська дитяча 
лікарня":

«Д епартамент охорони здоров’я та медичних послуг Ч еркаської м іської ради проводить 
конкурс на заміщ ення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
"Черкаська м іська дитяча лікарня".
.V" .......  ...Категорія інф орм ації

1 іідстава проведення 
конкурсу

Часові проміж ки надання 
претендентами докум ентів на 
конкурс

Зм іст інф орм ації

Наказ департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 
Ч еркаської м іської ради від 01.06.2020р. № 147"П ро повторне 
оголош ення конкурсу на заміщ ення вакантної посади 
керівника комунального некомерційного підприємства 
"Черкаська м іська дитяча лікарня"_______

Адреса, за якого прийм аю ть 
документи від претендентів

Адреса, за якою  буде 
проводитись конкурс:
1 Іомер телеф ону та адреса 
електронної пош ти, за якою  
можна отрим ати додаткову 
інформацію , яка цікавить 
претендента на посаду
Дані про м едичний заклад

Інформація про посаду

Інша важлива інформація для 
претендента

Д ата початку прийм ання докум ентів: з 05.06.2020

К інцевий термін подачі докум ентів: до 16:00 години 
26.06.2020
м. Черкаси, вул. Б. Виш невенького, 36, каб. 623

м. Черкаси, вул. Б. Виш невенького, 36, каб. 206

тел. (0472) 37-92-12;
(1 о хіп р сії тп у(а- ціп а і 1. со п і

Комунальне неком ерційне підприємство "Черкаська м іська 
дитяча лікарня" м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 
О сновний напрям діяльності закладу: організація та 
надання населенню  вторинної/спеціалізованої медичної 
допомоги.
С труктура закладу: адміністрація закладу, лікувальні та 
допоміж ні підрозділи.
С татут закладу: затвердж ений ріш енням Черкаської м іської 
ради від 13.12.2019 №  2-5364.
Важ ливі умови контракту: Д иректор здійсню є поточне 
(оперативне) керівництво закладом, організовує його 
господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, 
забезпечує виконання закладом завдань, передбачених 
законодавством і статутом закладу.
У мови оплати праці керівника закладу: посадовий оклад 
-- 8017грн., надбавки і доплати згідно з чинним 
законодавством.
Вимоги до претендента:

■ П овна вищ а освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом 
підготовки "У правління та адміністрування", "Публічне 
управління та адміністрування", "Право", "Соціальні та 
поведінкові науки", " Гуманітарні науки", "Охорона 
здоров'я" за спеціалізацією  "Організація і управління



охороною  здоров'я .
■ П ідвищ ення кваліфікації.

Стаж  роботи за фахом —  не менш е 5 років.
П ерелік докум ентів , що має подати претендент:

- копію  паспорта гром адянина У країни (завіреною  
особисто (на кожній сторінці -  «З оригіналом  згідно», підпис 
власника паспорту, ініціали, прізвищ е, дата));

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для зайняття посади за формою  згідно 
з додатком  1 П останови КМ У від 27 грудня 201 7 р. №  1094;

- резю ме у довільній формі;
- автобіографію  (у випадках, визначених законодавством);
- копію  (копії) докум ента (документів) про освіту, 

науковий ступінь, вчене звання, кваліф ікаційну категорію , 
підвищ ення кваліфікації, які підтвердж ую ть відповідність 
претендента кваліф ікаційним вимогам до керівника закладу 
охорони здоров’я, а також копію  трудової книжки або інших 
документів, що підтвердж ую ть досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 
2 П останови КМ У від 27 грудня 2017 р. №  1094;

- конкурсну пропозицію  обсягом не більш е 15 сторінок 
друкованого тексту в паперовій та електронній формі, який 
надається окремо у окремому запечатаному конверті;

- довідку М ВС про відсутність судимості;
-м ед и ч н і довідки про стан здоров’я, щодо перебування 

особи на обліку у психоневрологічном у та наркологічному 
закладі охорони здоров’я за формами, затвердж еними М ОЗ;

- попередж ення стосовно встановлених Законом України 
“Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане 
претендентом  на посаду, за ф ормою  згідно з додатком З 
П останови КМ У від 27 грудня 2017 р. №  1094;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів 
згідно із додатком  4 Постанови КМ У від 27 грудня 2017 р. №  
1094;

- п ідтвердж ення подання декларації особи, уповноваж еної 
на виконання функцій держ ави або м ісцевого 
самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу 
перш ого частини третьої статті 45 Закону України "Про 
запобігання корупції“).

Д окум енти, крім заяви про участь у конкурсі, 
подаю ться у запечатаном у конверті.

Особа, яка виявила баж ання взяти участь у конкурсі, 
може подавати додаткові документи стосовно досвіду 
роботи, проф есійної компетентності і репутації 
(характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

В ідповідальність за достовірність поданих документів 
несе претендент.

Конкурсна пропозиція м істить проект плану розвитку 
закладу на середньострокову перспективу (три п 'ять 
років), в якому передбачаю ться:

- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу 

м ож ливих ризиків, пропозиції з поліпш ення економічних та 
ф інансових показників закладу, підвищ ення ефективності 
його діяльності, запобігання корупції;
 - пропозиції щ одо залучення інвестицій для розвилку



закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки 

поліпш ення основних показників діяльності закладу.
Надати презентаційні м атеріали не більш е 15 слайдів 

щодо розвитку закладу.

За дану пропозицію  прош у проголосувати. 
Проголосувало:
«За» 9 -; «П роти» О 3 «У трим алось» О.

В зв ’язку з прийнятим ріш енням доручити секретарю:
- не пізніш е наступного робочого дня після підписання протоколу оприлю днити на 

офіційному веб-сайті департаменту охорони здоров’я та м едичних послуг Ч еркаської м іської ради 
т а  веб-сайгі Черкаської м іської ради оголош ення про проведення конкурсу $  вимоги до 
претендентів.

Голова  конкурсної комісії
Співголова конкурсної ком ісії 

лен конкурсної комісії
л е н  к о н к у р с н о ї  КОМІСІЇ

ієн конкурсної КОМІСІЇ 

ієн конкурсної комісії 
ієн конкурсної комісії 

і Секрет ар  конкурсної комісії

Волош ин І.В.
Гетьман Н.А.
В аляєва Л.В.
Григор'єв В.В.
Коваль М.Е.
О стапчук В.Т.
П роценко Л.ГІ.
Якимчук С.Л.


