ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади
директора Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького
району» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

м.Бобринець

21.09.2018року

Початок проведення засідання конкурсної комісії:о 13 годині 00 хвилин.
Закінчення засідання конкурсної комісії: о 13 годині 35 хвилин.
Присутні:
голова конкурсної комісії - Різанов М икола Станіславович;
секретар конкурсної комісії - Почтар Альона Анатоліївна;
члени конкурсної комісії: Сопільняк Людмила Олексіївна,
Рибачук Надія Володимирівна, Антонова Олена Василівна,
Деморацька Алла Олександрівна, Щ ербанюк Василь Маркович
Відсутні: Німенко Сергій Іванович, Яворська Наталія Миколаївна.

Далі головуючий запропонував порядок денний засідання конкурсної
комісії. Проведено голосування за питання порядку денного.
Проведено голосування.
Результати голосування: «за» - одноголосно.
До порядку денного включено такі питання:
1. Встановлення строку прийняття документів від осіб, які
виявили бажання взяти участь у конкурсі.
2. Встановлення вимог до осіб, які виявили бажання взяти учать у
конкурсі та вимог до конкурсних пропозицій.
3.
Визначення дати проведення засідання конкурсної комісії з
розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на
відповідність встановленим вимогам.
4. Визначення дати проведення засідання конкурсноїкомісіїпо заслуховуванню
конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення співбесіди та визнане
переможця конкурсу на зайняття вакантної посади директора
Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної
медико-санітарної допомоги” Бобринецького району Бобринецької
районної ради.
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5.
Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу
результатів засідання конкурсної комісії.
I. Встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили
бажання взяти участь у конкурсі.
СЛУХАЛИ: Почтар А.А., секретаря конкурсної комісії, яка
повідомила, що відповідно до пункту ЗО постанови Кабінету
М іністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров'я» документи для участі у
конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але
не більше ЗО календарних днів після дати оприлюднення
оголошення. А тому конкурсній комісії необхідно визначити, _
який саме термін особи будуть подавати документи.
ВИСТУПИЛИ: Різанов М.С., який запропонував, приймати
документи для участі у конкурсі від осіб, які виявили бажання
взяти участь у конкурсі, на протязі 17 календарних днів, а саме:
з 22 вересня 2018 року по 08 жовтня 2018 року включно.
Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: документи для участі у конкурсі подавати у строк
17 календарних днів після дати оприлюднення оголошення, а
саме: з 22.09.2018 року по 08.10.2018 року.
II. Встановлення вимог до осіб, які виявили бажання взяти учать
у конкурсі.
СЛУХАЛИ: Почтар А.А., секретаря конкурсної комісії, яка
повідомила, що відповідно до ст. 16 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада
1992 р. №2801 керівником закладу охорони здоров'я незалежно
від форми власності може бути призначено лише особу, яка
відповідає
єдиним
кваліфікаційним
вимогам,
що
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики в сфері охорони
здоров'я.
Далі перелічила єдині кваліфікаційні вимоги для керівників
закладів охорони здоров'я (головних лікарів, директорів),
затверджені наказом М іністерства охорони здоров'я України від
29.03.2002
року
№
117
"Довідник
кваліфікаційних
характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона

з
здоров'я» (зі змінами), який погоджений з М іністерством праці
та соціальної політики України: повна вища освіта (спеціаліст,
магістр) за напрямом підготовки "М едицина” ; проходження
інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю
з наступною спеціалізацією з «О рганізації і управління
охороною здоров’я»; підвищення
кваліфікації (курси
удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря - спеціаліста та посвідчення
про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з
цієї спеціальності; стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Щодо вимог до конкурсної пропозиції: зазначені вимоги
передбачені пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу
охорони здоров'я», а саме - конкурсна пропозиція може містити
проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу
на три-п'ять років, в якому передбачаються: план реформування
закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу
і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення
економічних та фінансових показників закладу, підвищенню
ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції
щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції
(відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних
показників діяльності закладу.
ВИСТУПИЛИ: Сопільняк Л.О., яка запропонувала затвердити
вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі та
вимоги конкурсної пропозиції.
Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. встановити та затвердити вимоги до осіб, які виявили
бажання взяти участь у конкурсі, а саме: повна вища освіта
(спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина",
проходження інтернатури
за однією із спеціальностей
медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і
управління охороною здоров’я»; підвищення кваліфікації, курси
удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї
спеціальності; стаж роботи за фахом не менше 5 років.

2.2. встановити вимоги до конкурсної пропозиції, а саме:
конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку
закладу на середньострокову перспективу на три роки, в якому
передбачаються: план реформування закладу протягом одного
року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу
можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та
фінансових показників закладу, підвищення ефективності його
діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення
інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо
очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності
закладу.
III. Визначення дати проведення
наступного засідання
конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них
документів на відповідність встановленим вимогам.
СЛУХАЛИ: Почтар А.А., секретаря конкурсної комісії, яка
зазначила, що відповідно до пунктів 24, ЗО постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 року 1094 «Про порядок
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров'я» конкурсна комісія
забезпечує перевірку документів, поданих претендентами на
відповідність установленим вимогам. А тому виникає необхідність
затвердження дати засідання конкурсної комісії для перевірки
документів, поданих претендентами.
Почта А.А., зазначила, що відповідно до підпункту 3 пункту 32
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року 1094
«Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров'я» документи
подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не
розглядаються у разі надіслання їх поштою протягом
установленого строку подання та надходження до конкурсної
комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання
з розгляду заяв та доданих до них документів.
ВИСТУПИЛИ: Різанов М.С., який запропонував призначити
засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і
доданих до них документів на 09 жовтня 2018 року о 13:00.
Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: призначити засідання конкурсної комісії з розгляду
заяв претендентів і доданих до них документів на 09 жовтня
2018 року о 13:00.

IV. Визначення дати проведення засідання конкурсної комісії по
заслуховуванню конкурсних пропозицій учасників конкурсу,
проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу на
зайняття
вакантної
посади
директора
Комунального
некомерційного
підприємства
“Центр
первинної медикосанітарної допомоги” Бобринецького району Бобринецької
районної ради.
СЛУХАЛИ: Почтар А.А., секретаря конкурсної комісії, яка
повідомила, що відповідно до пункту 33 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державне і-,
комунального закладу охорони здоров'я» початком проведення
конкурсу вважається дата на яку призначено засідання конкурсної
комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною
комісією рішення про затвердження його результатів. Строк
проведення конкурсу становить не більш як ЗО календарних днів.
Тобто, 09 жовтня 2018 року є початком проведення конкурсу на
зайняття вакантної
посади
директора
Комунального
некомерційного
підприємства «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги» Бобринецького району
Бобринецької
районної ради.
Враховуючи зазначене, секретар комісії запропонувала провести
засідання конкурсної комісії по заслуховуванню конкурсної
пропозиції
учасника конкурсу, проведення
співбесіди та
визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади
директора Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бобринецького району
Бобринецької районної ради не пізніше 06 листопада 2018 року.
ВИСТУПИЛА: Сопільняк Л.О. член комісії, яка запропонувала
призначити засідання конкурсної комісії позаслуховуванню
конкурсної пропозиції учасника конкурсу, проведення співбесіди
та визначення переможця конкурсу на зайняття вакантної посади
директора Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бобринецького району
Бобринецької районної ради на 09 жовтня 2018 року о 15:00
годині у малій залі Бобринецької районної державної
адміністрації.
Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.
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ВИРІШИЛИ: призначити
засідання конкурсної комісії по
заслуховуванню конкурсної пропозиції учасника конкурсу,
проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу на
зайняття
вакантної
посади
директора
Комунального
некомерційного
підприємства
«Центр
первинної медикосанітарної допомоги» Бобринецького району Бобринецької
районної ради 09 жовтня 2018 року о 15-00 годині у малій залі
Бобринецької районної державної адміністрації.
V. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та
результатів засідання конкурсної комісії.
СЛУХАЛИ: Почтар А.А., секретар конкурсної комісії, яка
повідомила, що згідно пунктів 23, 24, 27 постанови Кабінету
міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров'я» комісія не пізніше ніж
протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на
офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу.
В оголошенні зазначаються відомості зазначені у пункті 27 цієї
постанови.
Крім цього, конкурсна комісія оприлюднює на офіційному
веб-сайті інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше
наступного робочого дня після підписання протоколу.
ВИСТУПИЛИ: Почтар А.А., яка запропонувала оприлюднити на
офіційному
веб-сайті
Бобринецької
районної
державної
адміністрації оголошення про проведення конкурсу та інформацію
про рішення конкурсної комісії згідно чинного законодавства, а
саме 21 вересня 2018 року.
ВИСТУПИЛИ: Різанов М.С., який запропонував оприлюднити
коротку інформацію про проведення конкурсу з посиланням на сайт
Бобринецької районної державної адміністрації в районній газеті “Честь
хлібороба”.
Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доручити секретарю конкурсної комісії Почтар А.А.
оприлюднити на офіційному веб-сайті Бобринецької районної
державної адміністрації оголошення про проведення конкурсу та
інформацію про рішення конкурсної комісії. Зазначені оприлюднення
здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на
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зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони
здоров’я» та коротку інформацію про проведення конкурсу з
посиланням на сайт Бобринецької районної державної адміністрації в
районній газеті “Честь хлібороба”.

Голова конкурсної комісії

Різанов М.С.

Секретар конкурсної комісії

Почтар А.А.

Члени конкурсної комісій

Сопільняк Л.О.
Рибачук Н.В.
Антонова О.В.
Щербанюк В.М.
Деморацька А.О.

