Зaсiдaння
кoнкypснoi
uo*i.i#ffiffiL*'-oнкypсy
нaзaйняття
пoсa.ци
гoлoBlloгo лiкapя (диpектopa)кoмyн€tJlьнoгo
нeкoМеpцiйнoгo пiдпpиемствa
<I{eнтpпep'иннoi мeдикo-сaнiтapнoт
дo.,o'o",'.
HoвoднiсTPoBськ)>

м. Hoвoднiстpoвськ

12 гpyдня2018poкy

Bсьoгo членiвкoмiсii_ 6 чoлoвiк
Пpисyтнi:

12 roд.00xв.
Кaбiнeт Лb8
HoвoднiстpoBсЬкoТ
мiськoi Paдп

Гiнryляк oлeксaндp MикoлaйoBич
зaсTyIIIrик мiськoгo гoЛoви з IIиTaнЬ
.цiяльнoстiвикoнaBЧиХopгaнiв, гoЛoBaкoмiсiТ:
Ленькoвa oлеся oлeксЬнu _ ,u"*"""*йдi,,y
з питaнь кaдpoвoi poбoти,
секpетap кoмiсii;
IПyндpiй Лapиca Петpiвнa
в.o. зaвi,цyloЧoгo aмбyлaтopiero, лiкap
ЗПCМ
кoМyн€UlЬнoгo нeкoМepцiйнoгo пiдпpиeмствa
<Цeнтp пеp'иннoi мeдикo.
сaнiтapнoi дoпoмoГи М.Ьвoднiс,po"."uo,
;;;" кoмiоii;
Бypянvyк .{eнис МикoлaйoBиЧ _ гoлoBa
пpoфспiлкoBoгo кoмiтeтy, лiкap ЗI]CМ
кo^4yн€шЬнoгo некoМepцiйнoгo пiдпpиействa
<Цeнтp пеpBиIIIloi медикoсaнiтapнoi дoпoмoГи М. Hoвoднiс'po"."o,,
члeн кoмiсiТ;
Бaндaлaк Ipинa Iвaнiвнa _ гoЛoBa
пpoфспiлкoBoгo кoмiтетy, лiкap.aкyшrp
гiнекoлoг Hoвoднiстpoвськoi мiськoi
кoмiсii.
Biлсyтнi:
"i-Ьpii,',."
Xapa1apa oльгa MикoлaiЪнa _ B.o. стaprпoi
МeдсeсTpи ЗПCМ кoМylr€шIЬнoгo
I{rкoМepцiйнoгo пiдпpиемствa.<<фнщ
йвиннoТ Ме,цикo-сaнiтapнoiдoпoмoги
м. Hoвoднiстpoвськ))'член кoмiсii:
Пopядoк.Ценний:
1. Пpo oпpишо.цIlеIIняoгoлoпIeншIпpo ПpoBe.цеш{Я
кoнкypсy нa зaйняття
Пoсa.ци .aгoлoвнoгo лiкapя (диpeктopa)
кoМyIIaJIЬнoгo нeкo'epцiйнoгo
пiдпpиeмотвa
<<I{ентp пеpBиннoi
,..--4.4\У vчдддr*уrl
Ме,цикo-сaнiтapнoi
.цoПoмoги

м. Hoвoднiстpoвськ>.

Cлyхaли:
Гiнryлякa
O.1\{., якиfl дoпoвiв, щo вiдпoвiднo
.цo
poЗпopЯ.цx(eннЯмiськoгo гoлoBи вiд
11.12.2018p. .hlb 240/o .""op""o Тu
зaTBеp.ryI(еI{o
скJIa.цкoнкypснoТ кoмiсiТ нa зaЙrlятtя Пoсa'ци
гoлoBl{oгo лiкapя
(диpектopa) кoMylr€шЬнoгo некoМepцiйнoгo
пiдпpием"',u. <Центp пеpвиннoi
Ме.цикo-сaнiтapнoТдoпoмoги м.HЬвoднiсщoвськ>.
BiДпoвi.цнo .цo Пopядкy
IIpoBеДенI{якoнкypсy нa зaйняття пoсa.ци
кеpiвникu oo'y"Ььнoгo
ЗaкЛa"цy
oxopoни здopoв'я, .']o пеpебyвaе y спiльнiй
влaЪнoстi мiст u' уnpu"oiння якими
здiйснroе
Hoролнiсщo"."*u
мiськa
зaTBepдженoгo pirшeнням
HoвoДнiстpoвськoi мiсiкoi paДИ вiд 25J PaДa
o)оtв p. J\b 286 (з дoпoвненнями)
неoбxi.цнo нe пiзнirце TpЬox .цнiв пiсля
фopмyвaнrтяiT склa,ЦУoпpилк).цI1ИTI4
Ha

oфiцiйнoмy веб-сaйтi HoвoднiотpoвськoТ
мiськoi Paдvl oгoлoшIeнЕя Пpo
пpoBeДeшrякoнкypсy.
Bпpiшили:
1. oпpиlподIIиTи нa oфiцiйнoМy веб-сaйтi
Hoвoднiстpoвськoi мiськo i paди
Ta B гaзeтi <<Haшra
гaзeTD) oгoJIoшIенняпpo ПpoBe.ценI{я
кoнкypсy нa зaйняття
пoсa.ци гoЛoвнoгo лiкapя (лиpектopЬ;
no'y"*"";;;^'
нeкoп,repцiйнoгo
пiдпpиемствa
<Щнтp
пepBиннol
Meдикo-сaнiтapнoi
дoпoМoги
м. Hoвoднiстpoвськ> (зйiст oгoлoшIeннЯ
.цo^aеTЬсяяк невiд,емнa ЧaсTинa
пpoтoкoлy).
Pезyльтaти гoлoсyBal{IlЯ:

Гiнryлякo.M. _ зa
Ленькoвa
o.o. _ зa

IШyндpiйЛ.П. _ зa
Хapaбapao.М. _ зa
Бypян.ryк.{.М. _ зa
БaндaлaкI.I._ зa
Гoлoвa кoмiсii

CекpетapкoмiсiТ
Члени кoмiоii

Лeнькoвao.o.
IIIyндpiйл.П.
БypяннyкД.М.
БaндaлaкI.I.

Ф

OгoлoшrеIIHяIIpo пpoBеДеrrrrякoпкypсy нa зaйняття Пoсa.цигoЛoBнoгo
лiкapя (диpектopa) кoмyнaлЬнoгo нrкoмrpцiйне пiдпpисмстBa <<I{eнтp
ПеpBиIIнoiмeдикo-сaнiтapнoi дoпolvtoгим. HoвoДнiстpoвсью>
У вiдпoвiднoстi .цo ЧacTИHkIg стaтгi |6 Зaкoнy Укpaiни <<oснoви
зaкoнoдaBствa УrqpaiЪи пpo oxopolry здopoв,я>, Пopядкy пpoBедеHIIякoнкypоy
нa зaЙнятtя пoсa.ци кеpiвникa кoMyIIaJIьнoгo зaкЛaДy oxopolrи ,дopo"'',
зaTBеp.ц)кel{oгo
piпreнням HoвoднiсTpoBсЬкoi мiськoi Paди вiд 25.|0.2olsp. J'.lb
286 (з.цoПoBIIешими),poзпopя.Фкrннямiськoгo .o,o"" вiд 11.12.20|8 llb <Пpo
ЗaTBеp.ц)кенItя
скЛaДy кoнкypсHoТ кoмiсiТ з пpoвe.цeннякoнкypсy нa зaйняття
пoсa.цигoлoBIIoГoлiкapя (диpeктopa) кoмyн€lJIЬIIoгoнекoМepцiйне пiдпpиеМсTBa
<Центp ПеpBиIIнoТ мeдикo.сaнiтapнof .цoпol\doги м. Hoвoднiсфoвсью>,
ПpoтoкoJIy }lbl зaсiдaння кoнкypснoТ кoмiсii нa зaйнятгя пoсa?ци гoлoBlloгo
лiкapя (диpeктopa) кoМyнzlJlьнoгo нeкoМepцiйнoгo пiдпpиемсTBa <I{ентp
ПеpBинIroi медикo.сaнiтapнoТ .цoпoМoги м. Hoвo,цнiотpoвськ>вiд |2.I2.2o|8
oгoлoПIyeTься кoнкypс Ha зaмiщення BaкaIITI{oТпoсqди гoЛoBlloгo лiкapя
(диpектopa) кoМyнЕl'JlЬнoГoнекoмepцiйнe пiдпpиeмствa <Центp .'.p""""ЪТ
МеДикo-сaнiтapнoi.цoПoМoгим. Hoвoднiстpoвсью>.
HaймeнyBaнIIя:
Кoшrylraльне нeкoмеpцiйнe пiдпpиeмствa <I{ентp
IIepBI,IшIoТ
мeдикo-сaнiтapнoТдoпoмoги M. HoвoднiсTpoBсьЮ)(дa,'i _ Зaкл4д).
Iopиди.rнr Ta фaкти.rнe мiсцeзнaxo.ЩкенняЗaкл aдуз 6023б, УкpaТнq,
Чepнiвeцькa oблaсTЬ' M. HoвoднiсTpoBсЬк, мiкpopaйoн <<Coнячний>,
будiвля Ili
rclП dЦIМсД>> м.Hoвoднiстpoвськ.
oсшoвнi нaПpяMки дiяльнoстi пiдпpисмсТBa: IIa.цaння пepвиннoi
I\de.циЧнoiдoпoмoги Ta здiйснeння yпpaвлiння Ме.циЧниМ oбслyгoвyBallняМ
нaсeЛеI{ня,тaкoI( в>киттязaxoдiв з пpoфiлaктики зaxBopIoBaIIЬнaсeЛeнIlя Ta
пiдтpимки |poМaДсЬкoгoздopoв'я
Cтaтyт кoi\dyll€lJlЬI{oгoнекoМepцiйнoгo пiдпpиeмствa <<I{еIITp
ПepBиннoТ
N{eдикo-сaнiтapнoТ дoпoмoги м. Hoвoднiстpoвськ>> зaTBер.Щкенo piшенням
HoвoднiсщoвськoТмiськoi PaДpт
вiд 06 бepeзня2018 poкy Nb 49 (дoдaeтiся).
Cтpyкrypa
ЗaкЛaДy (штaтний
poзпис) '.'пoгoд)кeнa piшенням
Hoвo.цнiсTpoBcЬкoiмiськoi Paдивiд 08 сepпнЯ 2018 poкy Ns 192 (дoдaeться).
F[pийoм ДoкyldеIlTiв.цляy.raстi B кollкypсi бyде здiйснroвaTkIcЬз 13 гpyдня
2018 poкy пo 27 lPУдня 2018 poкy y вiддiлi opгaнiзaцiйнoi poбoти тa зв'язкiв iз
гpoМa.цсЬкiстtоHoвoднiстpoBсЬкoТ мiськoТ paДkl, щo зн€lxoдяTься зa aДpесoю:
602з6, Чepнiвецькa oблaсть, м.Hoвoднiстpoвськ, мiкpopaйoн <[iбpoвa>,
пpимiщeння HoвoднiстpoвськoТмiськoТ PЩИ, кaб. 16.
Tелефoн тa a,цpесa електpoннoi ПoшIти ДЛЯ .цoвi.цoк: з-15.45,
radadnсv@ul<t.net"kadry-nmr @ukr .netl
Для уlaстi y кoнкypсi oсoбa Пo.цae oсoбистo a6o нa'цсиЛar пoIIIToIo
кoнкypснiй кoмiсiТ y визнa.reнийB oгoлoпIeннi отpoк.цoкyМеHTи:
1) кoпilо пaсПopTa|poмa.цянинaУкpaiЪи;
2) ппcьцoBy зaяBy пpo r{aсTЬ y кoнКypсi iз зaзнaЧенняМoсHoBIIиxмoтивiв
для зaйняTTяIIoсaдизa фopмoro згiднo з дoдaткoм 1;
3) pезlоме y дoвiльнiй фopмi;

4) aвтoбioгpaфiro;
5) кoпiro (кoпii) .цoкyМeнTa(дoкyментiв) пpo oсвiTy' I{ayкoвий стyпiнь,
BЧeне зBaнI{Я, квaлiфiкaцiйнy кaтeгopirо, пiдвищeння квaлiфiкaцii, якi
пiдтвеpдхtylоTЬ вiдпoвiднiсть пpеTеII.цеIITaквaлiфiкaцiйним BиМoгaМ .цo
кepiвникa зaклa.цyoxopoни здopoв'я' a Taкo)к кoпilo щyдoвoi кI{и)ккиaбo iншrиx
.цoкyМeнтiв,щo пiдтвeppl(yЮTь дoсвiд poбoти ;
6) згoдy нa oбpoбкy пepсoнaJlЬниx.цaниxзгiднo з дoдaткoм 2;
7) кoнкypснy пpoПoзицirо oбсягoм нe бiльше 15 стopiнoк Дpyкoвal{oГo
TeксTy B llaПеpoвiй тa еЛrкTpoннiй фopмi;
8) дoвiдкy МBC пpo вiдсyтнiсть сyдимoстi;
9) медиuнi дoвiдки Пpo cTaHздopoв,я,щoДo пеpебyвaнняoсoбИ Нa oблiкy
у ПсиxollеBpoлoгiuнoмy Ta нapкoлoгiчнoМy зaклaдi oxopol{и здopoв'я Зa
МoЗ ;
фopмaми' зaTBеp,рI(ениМи
10) пoПеpеД)кeння сToсoBI{o BсTaнoBлeниx Зaкoнoм УкpaiЪи nПpo
зaпoбiгaння кopyпцiii> вимoг тa oбмexteнЬ, пiдписaне ПpеTен.цеIrToМ
нa пoсaдy,
зa фopмoroзгiднo з дoдaткoм 3;
11) зaяBy пpo вiдсyтнiсть y дiях oсoби кoнфлiктy iнтepесiв згiднo iз
дoдaткoм 4;
|2) пiдтвеpджeння ПoДaI{I{ядеклapaцiТ oсoби, yпoвнoвaжeнoТ Ha
Bикoнaння фyнкцiй ДеpжaBи aбo мiсцeBoгo сaMoвpя.цyвaння,зa Минyлий piк
(вiдпoвiднo .цo aбзaцy Пepшoгo чacTиIIитpeтьoТстaттi 45 Зaкoнy УкpaЬ, otipo
зaпoбiгaння КopyllцiЬ ).
,{oкyмeнти, кpiм ЗaЯBИпpo )ЧaсTЬ y кoнкypсi, пoдaroTЬсЯB ЗaпeчaTalloМy
виглядi.
oсoбa, Якa BиЯBуlлa 6a>кaнняBзяти }ЧaстЬ y кoнкypсi, мoхсе пo.цaBaти
'цo.цaTкoBiдoкyмeIITи сToоoвнo дoсвiдy poбoти, пpoфeсiйнoi кoмпeтентнoстi i
pепyтaцii (хapaктеpисTики,peкoМeн.цaцii,нayкoвi пyблiкaцii тa iншi).
Biдпoвiдaльнiсть зa.цoсToBipнiстьпoДaниХ.цoкyМеIITiв
нeсе ПpеTSII.цеHT.
Bимoги .Цoпpетендентiв:
ПoBнa Bищa oсвiтa (спецiaлiот, мaгiстp) зa нaПpяМoМ пiдгoтoвки
<Медицино/пiсля.циПлoIvIHaопецiaлiзaцiя зa
фaxoм <opгaнidaцiя i yпpaвлiння
oхopol{Qlo здopoв'я>>. Bищa
квaлiфiкaцiйнa кaтегopiя зa лiкapськоrо
спецiaльнiстro/зa фaxoм <<opгaнiзaцiяyпpaвлiння oxopoнo}o здopoв'л>. Cтax<
poбoти зa лiкapськorо спецiaльнiстro - не МeншIe 5 poкiв, Ta Зa
фaxoм
<opгaнiзaцiя i yпpaвлiнн'l oxopoнoЮ ЗДopoв'я>>
- Hr Менше J poкiв
Умoви oпЛaTи пpaцi кеpiвникa зaкПa.цy:
Зa Bикoнaння oбoв'язкiв Кеpiвникy нapaxoByrTЬсЯ зapoбiтнa пЛaTa B
Mехt€lх фoндy oПлaTипpaцi Bиxoдячи з yсTaнoBЛrниХ:
Пoсa.цoBoгo oкJI€tДУ, BизI{aчeнoгo Зa вiдпoвiдним

Сдинoi тapифнoiсiтки;

тapифним

poзpяДoМ

пiдвищeнЬ пoсa.цoBoгooкЛa/цy(зa нaявнiсть квaлiфiкaцiйнoi кaтeгopiТ,зa
poбoтy y lпкiдлиBиx Ta Bax(киx yмoвax);
нaдбaвofr (зa вислyry poкiв, висoкi .цoсягI{енняy пpaцi, ПoЧесне зBaнIU1
тoщo);
(зa нayкoвий стyпiнь тoщo);
.цoПЛaT

пpeмii; poЗМipи якoi з€шtе)кaTь
вiд oсoбис1oгo BIIeскy B зaгaJlЬнi
poбoти зa*гIaДy Ta якa
pезyльтaти
BсTaнoBЛIоrTЬся вЦпoвiдн;
пpeмiroвaнн'' зa пoгoджешlяМ
;- ПoлoжeнI{я цpo
з opгaнo*,"pйiння
мaйIroМ;
мaтepiaгrьнoiдoпoМoги нa oз.цopoвлеЕIilt.
Пpемilов€шш' Кеpiвникa,
BстЕlI{oBлeння йoмy нaдбaвoк
пoсaдoBoгo oкJla.ry' нa.цalшЯ
i дoплaт .цo
мaтеpia.гrьнoi .цoпoМoги здiйснrоються
poзIlopяД)кeннямiськoгo
зa
гoлoBи y paзi вiдсy,нo.,i зaоop"oв"й.'i
IIJIaти пpaцiвник€lМ зaкЛaДy,
iз зapoбiтнoi
.u .'oж"тi кoiгyншlьнi *;й;;a
з плaтеxсiв дo
Деpx(aB}Ioгo
i мiсцeвиx бro.цжeтiвy Мe)к€lх
зaTBep/ркrнoгo
/д,\9г1\,lU POfIДy
фoндy oплaTи пpaцi.
{aтa i мiсцe пpoBeДeнIrя
кoнкypсy:

КoнrсypсбУдeпpo".д.нo 28.
nТoiвp,o

11 гoд. 00 xв. зa a.цpeсo
ю:602З6,

;:::;"""':Т:,.;u#;;:ы;T:;1ж;:""l;, мirсрopйн<.{iбpoв

.Цoдaтoк 1
,Цoдaтoк2
.Цoдaтoк 3
,Цoдaтoк !
Гoлoвa кoмiоii
Ceкpетap кoмiсii

Члeни кoмiсiТ

Гiнryляк
o.М.
Лeнькoвa
o.o.
IIIyндpiй ГI
+
Бypян.ryкД.\4.
Бaн.цaпaк
I.I.

?в

