
Додаток 1 до
рішення дев'ятнадцятої сесії 
Миколаївської сільської ради 
восьмого скликання 
від 08.02.2018  №  13

                                                                                             
ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад керівників підприємств
(закладів)охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Миколаївської

сільської територіальної громади 

1. Цей порядок розроблено  відповідно до закону України «Основи законодавства
України  про охорону здоров'я»  і  визначає  процедуру  формування,  організацію  роботи
конкурсної  комісії  з проведення конкурсного добору на посаду керівників  підприємств
(закладів)  охорони  здоров’я,  що  належать  до  комунальної  власності  Миколаївської
сільської територіальної громади е (далі-Порядок).

2.  Конкурсна  комісія  утворюється   розпорядженням  сільського  голови  з
урахуванням профілю діяльності підприємства (закладу) охорони здоров’я, організації  у
кількості не менше 5 осіб, яку очолює заступник сільського голови.

3.  До  складу  комісії  обов’язково  включаються:  секретар  сільської  ради,  один
представник від трудового колективу, юрист, один  представник від громадськості.

4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються
на загальних зборах трудового колективу.

5.  Члени  конкурсної  комісії  мають  бути  неупередженими  та  незалежними.  Не
допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також
учасників конкурсу.

6.  Організаційною  формою  роботи  конкурсної  комісії  є  засідання,  які  є
повноважними  за умови участі в них не менше ніж 2/3 від загального складу. 

7. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу
комісії і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні комісії.

8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка подала документи на участь у
конкурсі.

9. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення
конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

10. Конкурсна комісія:
-  опрацьовує  подані  кандидатами  документи  та  визначає  відповідність  згідно

цього Порядку;
- ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі;
- забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;
- проводить конкурсний відбір;
- проводить співбесіду; 
- визначає переможця за результатами голосування.
11. Члени конкурсної комісії мають право:
- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;
- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;
- висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на

засіданні комісії;
- право ухвального голосу лише за одного кандидата на кожну вакантну посаду або

не підтримати жодного претендента.
12.  Кожен  член  конкурсної  комісії  має  один  голос  та  голосує  особисто.

Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або
іншій особі не дозволяється.

13. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма
членами комісії присутніми на засіданні.



14. Кваліфікаційні вимоги до керівника підприємства (закладу) охорони  здоров’я:
повна  вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом  підготовки  «Медицина»,
післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я», стаж
роботи  за  лікарською  спеціальністю не  менше  3  -   5  років,  стажування  в  органах
управління вищого рівня.

15.  Керівник  підприємства  (закладу)   охорони  здоров’я  повинен  знати:
Конституцію  України;  акти  законодавства,  нормативні  документи,  що  стосуються
державної  служби  та  місцевого  органу  виконавчої  влади;  Укази  Президента  України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші
нормативно-правові  акти,  що  регулюють  розвиток  галузі  охорони  здоров'я;  основи
медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України;
основи  міжнародного  та  європейського  законодавства  з  питань  охорони  здоров'я;
практику  застосування  законодавства  у  межах  своєї  компетенції;  основи  державного
управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та
технологію  процесу  управління;  економічні  основи  управління  охороною  здоров'я,
демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони
здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із
засобами масової  інформації;  правила ділового етикету;  сучасні  засоби комунікацій  та
зв'язку, володіти державною мовою.

16. Встановлюються обмеження при прийнятті на роботу керівниками комунальних
медичних закладів для:

- лікарів, які не працювали за спеціальністю «Організація і управління охороною
здоров’я»  більше  трьох  років  (наказ  МОЗ України  від  17.03.1993  №48  «Про  порядок
направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» (зі
змінами).  Для  спеціалізованих  закладів  охорони  здоров’я  додатково  (не  працював  на
протязі трьох років по основній спеціальності: кардіолог, фтизіатр, ендокринолог та ін.)

-  осіб,  які  звільнилися  з  роботи,  пов’язаної  з  виконанням функцій  держави або
місцевого  самоврядування.  Протягом  року  з  дня  її  припинення  зазначеним  особам
забороняється  укладати  трудові  договори  (контракти)  або  вчиняти  правочини  у  сфері
підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від
форми власності або фізичними особами - підприємцями, якщо вони протягом року до дня
припинення  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування  здійснювали
повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо
діяльності  цих  підприємств,  установ  чи  організацій  або  фізичних  осіб  –  підприємців
(Закон України «Про запобігання корупції»).

17. Документальне забезпечення конкурсу здійснює уповноважений структурний 
підрозділ, а саме:

- готує проект розпорядження сільського голови про оголошення конкурсу;
- готує проект розпорядження сільського голови про створення конкурсної комісії;
- готує  та забезпечує  розміщення оголошення про проведення конкурсу в засобах

масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради;
-  повідомляє  учасників  конкурсу  про  дату,  час  та  місце  проведення  засідань

конкурсної комісії доступними засобами зв’язку, зазначеними кандидатами у відповідній
заяві, як правило телефоном;

- готує пакети необхідних документів для членів конкурсної комісії.
18. Порядок проведення конкурсу:
18.1. Обов’язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.
18.2.За наявності  одного кандидата на вакантну посаду,  конкурсна комісія може

прийняти  рішення  щодо  рекомендації  такого  кандидата  на  посаду  керівника  у  разі
подання  ним  повного  пакету  документів  та  відповідності  умовам  конкурсу,  або  про
проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.

18.3.При  проведенні  конкурсу  конкурсна  комісія  розглядає  документи,  подані
кандидатами на участь у конкурсі, та перевіряє їх відповідність вимогам цього Порядку та
умовам конкурсу.

Особи,  документи  яких  не  відповідають  зазначеним  вимогам,  за  рішенням
конкурсної комісії до конкурсу не допускаються. 

Кандидати, допущені до конкурсу, є його учасниками.



18.4. З учасниками, які допущені до участі у конкурсі, конкурсна комісія проводить
співбесіди та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо.

18.5.  На  підставі  вивчення  наданих  документів,  співбесід  з  учасниками  комісія
шляхом  відкритого  голосування  стосовно  кожного  учасника  конкурсу   визначає  не
переможця конкурсу та рекомендує його сільському голові для призначення на посаду
керівника. 

18.6. У разі коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав
більшості  голосів  від  загального  складу  комісії,  проводиться  повторна  конкурсна
процедура за умовами цього Порядку.

18.7 У разі відмови переможця конкурсу  від зайняття вакантної посади керівника (в
разі визначення однієї кандидатури) проводиться повторна конкурсна процедура згідно з
умовами цього Порядку.

18.8. Конкурсна комісія готує і подає подання сільському голові  щодо переможця
конкурсу стосовно його призначення на посаду шляхом укладення контракту протягом 5
робочих днів з дні оголошення результатів конкурсу.

18.9  Конкурсні  документи  кандидатів  зберігаються  в  сільській  раді  протягом
встановленого законодавством строку.

19.  Конкурсний  добір  керівника  підприємства  (закладу)  охорони   здоров’я
складається з таких етапів:

- оголошення конкурсу на посаду;
- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів кандидатами на посаду керівника;
- добір кандидатів на посаду керівника;
- призначення керівника.

20.  Організацію  та  проведення  конкурсного  добору,  а  також  роботу  конкурсної
комісії забезпечує уповноважений структурний  підрозділ  Миколаївської сільської ради.

21.  Конкурс  на  посаду  керівника  підприємства  (закладу)  охорони   здоров’я
оголошується  не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника
закладу відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення
його повноважень.

В період  реорганізації,  ліквідації,  інших змін  в  діяльності   установ,  підприємств,
закладів  охорони  здоров’я  дозволити керівникам зазначених об’єктів приймати участь у
конкурсі перебуваючи на займаній посаді.

22. Оголошення про конкурс на посаду керівника підприємства (закладу) охорони  
здоров’я містить: 
          - найменування i місце знаходження закладу;

- найменування посади;
- строки проведення конкурсу;

           - перелік документів, якi необхідно подати для участі в конкурсному відборі;
- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
- вимоги до кандидатів.

23. Подання документів для участі в конкурсі
23.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника 

підприємства (закладу) охорони здоров’я.
23.2.  Особа,  яка  бере  участь  у  конкурсі,  упродовж  30  календарних   днів  з  дня

оголошення конкурсу подає такі документи:
-  заява  про участь  у конкурсі  з  наданням згоди на обробку персональних даних

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- особову картку працівника (форма П-2, затверджена спільним наказом 

Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 
р. № 495/656) з автобіографією;

-  інформацію  про  контактний  номер  телефону  та  адресу  електронної  пошти  чи
іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;
- копії документів про освіту;
- мотиваційний лист довільної форми;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


- конкурсна пропозиція розвитку підприємства (закладу) охорони  здоров’я 
на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Мотиваційний лист і конкурсна пропозиція розвитку підприємства (закладу) 
охорони  здоров’я на 3 роки подаються на державній мові.

23.3.Зазначені  документи  надсилаються  на  поштову  або  електронну  адреси
структурного  підрозділу  визначеного  відповідальним  за  проведення  конкурсу  або
подаються особисто у встановлений строк.

23.4.Особа  може  надати  інші  документи,  які,  на  її  думку,  підтверджують  її
професійні чи моральні якості.

23.5.Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
23.6.Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для

участі  в  конкурсі  подані  документи  оприлюднюються  на офіційному  веб-сайтi
Миколаївської  сільської  ради  відповідно  до Закону  України «Про  захист  персональних
даних». 

23.7. Усі зацікавлені особи протягом семи календарних днів з дня оприлюднення 
відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур 
на зазначену електронну пошту, які передаються конкурсній комісії.

23.8.  Під  час  проведення  конкурсу  обробка  персональних  даних  учасників
здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

24. Конкурсний добір проводиться публічно.
24.1.Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути

присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами,
під  час  якої  публічно  презентуються  запропоновані  проекти  програм  розвитку
підприємств на 3 роки.

24.2. Після оприлюднення  наданих для участі в конкурсі документів не пізніш як за
10 календарних днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє
кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

24.3.Конкурсна комісія проводить перше засідання протягом 10 календарних днів
після оприлюднення  наданих для участі в конкурсі документів.

24.4.На  першому  засіданні  конкурсна  комісія  розглядає  документи,  подані
кандидатами  на  відповідність  кваліфікаційним  вимогам.  Результати  розгляду  на
наступний  день  після  засідання  повідомляються  кандидатам  електронною  поштою  чи
іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

24.5. Особа не допускається до участі  в доборі кандидатів у разі невідповідності
вимогам, зазначеним у п.14,15 даного Порядку, за рішенням конкурсної комісії.

24.6.  На  другому  засіданні,  яке  скликається  через  три  календарних  дні  після
першого засідання,   конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої
заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку підприємств на три роки.

24.7.Протягом п’яти календарних днів після другого засідання конкурсна комісія
приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого  голосування і
заносить до  протоколу.  

24.8. Результати конкурсного відбору оприлюднюються протягом двох робочих дів
після  зсідання  комісії  в  місцевих  засобах  інформації,  на  офіційному  веб-сайтi
Миколаївської сільської  ради.

24.9. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної
комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

24.10 У разі  відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів  конкурсна комісія
проводить повторний конкурс відповідно до даного Порядку.

Секретар сільської ради                                                              В.В.Непийвода
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