ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади
директора комунальног підприємства «Кролевецький районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Кролевецької
районної ради
м.Кролевець

24.12.2019

Початок проведення засідання конкурсної комісії: о 15 годині 00 хвилин.
Закінчення засідання конкурсної комісії: о 16 годині 00 хвилин.
Присутні:
голова конкурсної комісії - Цикал Юрій Володимирович;
секретар конкурсної комісії - Гриценко Віра Олександрівна;
члени конкурсної комісії:
Засєдко Ольга Зіновіївна,
Фрунзе Георгій Павлович;
Чеберяк Валерій Васильович;
Яцук Марина Леонідівна.
Голова комісії - Цикал Ю.В., який запропонував порядок денний засідання
конкурсної комісії.
і

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.
3. Визначення дати проведення наступних засідань конкурсної
комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на
відповідність встановленим вимогам та з перевірки професійних
компетентностей кандидатів і визначення переможця конкурсу.
4. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та
результатів засідання конкурсної комісії.
Проведено голосування за питання порядку денного.
Результати голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: Запропонований головою комісії порядок денний затвердити.
1. Встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили
бажання взяти участь у конкурсі.

СЛУХАЛИ: Цикала Ю.В. голову конкурсної комісії, який повідомив, що
відповідно до пункту 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»
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, в який саме термін особи будуть подавати документи.
ВИСТУПИЛА: Гриценко В.О., яка запропонувала, приймати документи
для участі у конкурсі від осіб, які виявили бажання взяти участь у
конкурсі, протягом ЗО календарних днів, а саме: з 25 грудня 2019 року
по 23 січня 2020 року включно.
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Встановити
термін
для
подання
документів
претендентами для участі у конкурсі 30 календарних днів після дати
оприлюднення оголошення, а саме: з 25.12.2019 року по 23.01.2020
року.
2. Встановлення вимог до осіб, які виявили бажання взяти учать у
конкурсі.
СЛУХАЛИ: Гриценко В.О. - голову 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
Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 року № 117 "Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона
здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної
політики України, а саме до 01 січня 2022 року - вища освіта II рівня за
ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування»
або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та
поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та
спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров’я, які надають
тільки первинну медичну допомогу —не менше 3-х років стажу за основною
спеціальністю або одного року на керівних посадах.
ВИСТУПИВ: Цикал Ю.В., який запропонував затвердити вимоги до осіб,
які виявили бажання взяти участь у конкурсі.
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0,
ВИРІШИЛИ:
2. Затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, а
саме: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань
«Управління
та адміністрування»
або «Публічне
управління
та
адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або
«Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і
управління охороною здоров’я».
Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки
первинну медичну допомогу — не менше 3-х років стажу за основною
спеціальністю або одного року на керівних посадах.
3. Визначення дати проведення наступних засідань конкурсної комісії з
розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на відповідність
встановленим вимогам та з перевірки професійних компетентностей
кандидатів і визначення переможця конкурсу.
СЛУХАЛИ: Гриценко В.О., голову 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.
ВИСТУПИВ: Цикал Ю.В., який запропонував призначити засідання
конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них
документів на 24 січня 2020 року; засідання конкурсної комісії з
перевірки професійних компетентностей кандидатів і визначення
переможця конкурсу 28 січня 2020 року.
Голосували: «за» - 6 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: призначити засідання конкурсної комісії з розгляду заяв
претендентів і доданих до них документів на 24 січня 2020 року;

засідання конкурсної комісії з перевірки професійних компетентностей
кандидатів і визначення переможця конкурсу 28 січня 2020 року.
4. Про оприлюднення оголошення про
результатів засідання конкурсної комісії.

проведення

конкурсу

та

СЛУХАЛИ: Цикала Ю.В., голову конкурсної комісії, який повідомив, 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.
ВИСТУПИЛА: Гриценко В.О., яка запропонувала оголошення про
проведення конкурсу оприлюднити на офіційному веб-сайті Кролевецької
районної ради 24 грудня 2019 року, а також у черговому номері районної
газети «Кролевецький вісник».
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
доручити
секретарю
конкурсної
комісії
Гриценко В.О. оприлюднити 24 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Кролевецької районної ради оголошення про проведення конкурсу,
та надати його для друку у районній газеті «Кролевецький вісник».

Голова конкурсної к о м і с і ї В . Ц И К А Л
Секретар конкурсної комісії
В. О.ГРИЦЕНКО

Члени конкурсної комісії:
.З.ЗАСЄДКО
.П. ФРУНЗЕ
В.В.ЧЕБЕРЖ
М.Л.ЯЦУК

