
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 08.02.2018 № 13 
с. Миколаївка
Про Порядок призначення на посади 
та звільнення з посад керівників підприємств (закладів)
охорони здоров’я, що належать до комунальної 
власності Миколаївської сільської територіальної громади 

З  метою  вдосконалення  процедури  призначення,  звільнення  та   укладання
контрактів   керівників  підприємств  (закладів)  охорони  здоров’я,   що  належать  до
комунальної  власності  Миколаївської  сільської  територіальної  громади,  відповідно  до
Кодексу  законів  про  працю  України,  ст.  16  закону  України  «Основи  законодавства
України  про  охорону  здоров’я»,  ст.  65  Господарського  кодексу  України,   постанови
Кабінету Міністрів України від. 16.10.2014 № 642 «Про затвердження Порядку укладення
контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової
форми  контракту  з  керівником  державного,  комунального  закладу  охорони  здоров’я»,
керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   сільська
вирішила:

1. Затвердити:
1.1.  Порядок   проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних   посад  керівників

підприємств  (закладів)охорони  здоров’я,  що  належать  до  комунальної  власності
Миколаївської сільської територіальної громади  (далі – Порядок) (додаток 1 додається).

1.2.  Порядок  укладення  контракту  з  керівником  комунального   підприємства
(закладу)  охорони  здоров’я,  що  належать  до  комунальної  власності  Миколаївської
сільської територіальної громади  (додаток 2 додається).

1.3. Форму контракту з керівником підприємства (закладу) охорони здоров’я, що
належить  до  комунальної  власності  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
(додаток 3 додається).

2.  Установити,  що  призначення  на  посади  керівників  підприємств  (закладів)
охорони  здоров’я,  що  належать  до  комунальної  власності  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  здійснюється  виключно  шляхом  укладання  з  ними  контракту
відповідно до  вимог  порядку призначення  на  посади  та  звільнення  з  посад  керівників
підприємств  (закладів)  охорони  здоров’я,  що  належать  до  комунальної  власності
Миколаївської сільської територіальної громади.

3.  З  керівником  підприємства  (закладу)  охорони  здоров’я,  раніше  обраним  чи
призначеним на посаду, також укладається або переукладається контракт без проведення
конкурсу.

У разі  відмови Власника  укласти  контракт з  керівником підприємства  (закладу)
охорони здоров’я, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу
законів про працю України.

У разі відмови керівника комунального підприємства (закладу) охорони здоров’я
укласти контракт,  трудовий договір з  ним припиняється  на підставі  пункту 6 статті  36
Кодексу законів про працю України. 

4.  Організацію  виконання  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчого комітету А.В.Дзюбинського.

Сільський голова С.В. Самотой


