
ПРОТОКОЛ№1 
засідання конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря 

комунального підприємства Перемишлянська центральна районна лікарня 

08.12.2021 р. 
м.Перемишляни 

Присутні: 
Голова комісії: 
Мармуляк Ярослав Іванович 

Секретар комісії: 
Слюбик Богдан Степанович 

Члени комісії : 
Донцова Ірина Євгенівна; • 
Гандзюк Лідія Іванівна; 
Островський Мирон Миколайович; 
Стельмах Уляна Михайлівна. 

т о л о в н о г о а Н 2 а Г К " о С Н О Ї К ° Ш С І Ї ^ П р ° В ™ К0НКУРСУ «а зайняття посади головного Лікаря комунального підприємства Перемишлянська центральна 

районна лікарня (далі - конкурсна комісія) є правомочним Ч і л ь н а 

І в а н о в и ч ^ ™ " К ° Н К У Р С Н 0 Ї К ° М І С І Ї В е д е г о л о в а е м і с і ї Мармуляк Ярослав 

СЛУХАЛИ: 

Мармуляка Ярослава Івановича - голову комісії, який запропонував 
затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії з а пР°понував 
ВИРІШИЛИ: комісії. 

Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії-
' И р 0 ствердження та оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального підпГємства 
Перемишлянська центральна районна лікарня підприємства 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - б чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ- Р ° З Г Л Я Д ™ Т А Н Ь ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Мармуляка Ярослава Івановича - голову комісії, який зачитав зміст 
оголошення про проведення конкурсу на зайняття п о с а д Г г о л о в н о г о 

Г ^ Г ^ Г ^ І д Г ^ ™ ! ! Є Р — ь к а центральна р і н ^ " 
27 12 20 7 року 1 о Г Т Д ° ^ ^ ^ М І Н І С Т р І В від 
зайняття ітосалі^ Р ° 3 а Т В ^ ж е н н я П о Р ^ У проведення конкурсу „а 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охопони 
здоров я», в оголошенні повинні бути зазначені такі відомості- Р 

- правові підстави проведення конкурсу; 



. ) 
- найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні 

напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з 
обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні 
призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу; 

- дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у 
конкурсі; 

- номер телефону та адреса електронної пошти для довідок; 
- перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі; 
- вимоги до претендента та конкурсної пропозиції; 
- умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов 

контракту; 
- дата і місце проведення конкурсу. 
Запропонував членам конкурсної комісії прийняти участь в обговоренні 

даного питання. 
В обговоренні взяли участь: 
Донцова І.Є., Гандзюк/ Л.І., Островський М.М., Стельмах У.М., 

Слюбик Б.С. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади 
головного лікаря комунального підприємства Перемишлянська центральна 
районна лікарня наступного змісту: 

ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО 

ЛІКАРЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПЕРЕМИШ ЛЯНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. 
№ 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», рішення 
Перемишлянської міської ради від 18.11.2021 р. №1622 «Про проведення 
конкурсу на посаду головного лікаря КП Перемишлянська ЦРЛ», рішення 
виконавчого комітету Перемишлянської міської ради від 06.12.2021 р. №297 
«Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
посаду головного лікаря КП Перемишлянська ЦРЛ», 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на зайняття посади головного лікаря 
комунального підприємства Перемишлянська центральна районна лікарня. 

І. Правові підстави проведення конкурсу: 
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; 
постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров'я»; 

рішення Перемишлянської міської ради від 18.11.2021 р. №1622 «Про 
проведення конкурсу на посаду головного лікаря КП Перемишлянська ЦРЛ»; 



рішення виконавчого комітету Перемишлянської міської ради від 
06.12.2021 р. №297 «Про затвердження складу конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на посаду головного лікаря КП Перемишлянська ЦРЛ». 

II. Найменування та місцезнаходження комунального підприємства: 
Комунальне підприємство Перемишлянська центральна районна лікарня. 
81200, Україна, Львівська область, Львівський район, місто Перемишляни. 

вулиця Галицька, 12. 

III. Основні напрями діяльності комунального підприємства 
Перемишлянська центральна районна лікарня: 

Відповідно до Статуту комунального підприємства Перемишлянська 
центральна районна лікарня предметом діяльності підприємства є здійснення 
медичної практики шляхом надання кваліфікованої спеціалізованої медичної 
допомоги населенню в межах населених пунктів Перемишлянської міської ради, 
в тому числі діагностичної, консультативної допомоги в стаціонарних і 
поліклінічних умовах. 

IV. Статут та структура комунального підприємства Перемишлянська 
центральна районна лікарня: 

Скан-копія Статуту 

V. Кошторисні призначення комунального підприємства 
Перемишлянська центральна районна лікарня: 

для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства 
Перемишлянська центральна районна лікарня на 2021 рік виділено 
69310,6 тис. грн. 

VI. Оплата праці головного лікаря комунального підприємства 
Перемишлянська центральна районна лікарня: 

за виконання обов'язків, передбачених контрактом, головному лікарю 
нараховується заробітна плата, виходячи з установлених розмірів сум 
посадового окладу у межах, затверджених штатним розписом комунального 
підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства. 

VII. Перелік документів, що подаються для участі у конкурсі: 
1 ) копія паспорта громадянина України; 
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 ; 
3) резюме у довільній формі; 
4) автобіографія; 
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене 

звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують 
відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу 
охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що 
підтверджують досвід роботи; 

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2; 



7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого 
тексту в паперовій та електронній формі; 

8) довідка МВС про відсутність судимості; 
9) медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, 
затвердженими МОЗ; 

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про 
запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за 
формою згідно з додатком 3; 

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із 
додатком 4; 

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до 
абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному 
вигляді. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати 
додаткові'документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності 1 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 
* 

VIII. Вимоги до претендентів на посаду головного лікаря 
комунального підприємства Перемишлянська центральна районна лікарня: 

Головний лікар КП Перемишлянська ЦРЛ зобов'язаний: 
- Відповідати за підготовку та виконання плану роботи КП 

Перемишлянської ЦРЛ. 
- Координувати заходи із забезпечення підрозділів матеріально-технічними 

ресурсами. 
- Здійснювати заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил 

техніки безпеки, вимог санітарних норм та правил і протипожежної безпеки. 
- Організовувати роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня 

працівників КП Перемишлянська ЦРЛ. 
- Відповідати за організацію бухгалтерського і статистичного обліку КП 

Перемишлянська ІДРЛ. 
Головний лікар у межах своєї компетенції, відповідно до чинного 

законодавства і статуту КП Перемишлянська ЦРЛ має право: 
- Укладати договори та видавати доручення від імені КП Перемишлянська 

ЦРЛ, відкривати в Дежказначействі та в банках розрахункові та інші рахунки КП 
Перемишлянської ЦРЛ, має право першого підпису на фінансових, банківських 
та юридичних документах. 

- Представляти КП Перемишлянська ЦРЛ без доручення в органах 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, у міжнародних організаціях та в 
суді. 

- Видавати накази по КП І Іеремишлянська ЦРЛ, складати штатний розпис і 
вносити у нього відповідні зміни. 

- Застосовувати державні тарифні ставки, посадові оклади та надбавки у 
відповідності з діючим законодавством. 



- У відповідності з трудовим законодавством призначати і звільняти 
заступників головного лікаря, приймати та звільняти працівників, давати 
вказівки, обов'язкові для підпорядкованих підрозділів та працівників, 
організовувати та контролювати їх виконання, застосовувати заходи заохочення 
та накладати на працівників дисциплінарні стягнення. 

- Затверджувати посадові інструкції (кваліфікаційні характеристики) 
працівників КП Перемишлянська ЦРЛ, положення про структурні підрозділи КП 
Перемишлянська ЦРЛ, правила внутрішнього трудового розпорядку, 
розподіляти функціональні обов'язки між своїми заступниками та керівниками 
підрозділів. 

- Виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством України 

Кваліфікаційні вимоги: 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки 

«Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління 
охороною здоров'я». 

Вища кваліфікаційна категорія за фахом «Організація управління 
охороною здоров'я». 

Стаж роботи на управлінських посадах в закладах охорони здоров'я не 
менше 7 років. 

IX. Вимоги до конкурсної пропозиції: 
Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на 

середньострокову перспективу (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, 
підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; 

пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу, крім коштів, 
виділених з міського бюджету; 

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних 
показників діяльності закладу. 

X. Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу: 
09 грудня 2021 року. 

XI. Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: 
Документи приймаються впродовж 14 днів з дати оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу включно до 18 години 00 хвилин 
22 грудня 2021 року. 

XI. Дата і місце проведення конкурсу: 
Львівська область, Львівський район, місто Перемишляни, вулиця 

Привокзальна, За, адміністративна будівля виконавчого комітету 
Перемишлянської міської ради, 3 поверх, зал засідань Перемишлянської міської 
ради. 

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них 
документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади 



головного Лікаря комунального підприємства Перемишлянська центральна 
районна лікарня відбудеться 23 грудня 2021 року о 12 годині 00 хвилин; 

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників 
конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування 
в і т,б ору ' з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає 
встановленим вимогам - переможця конкурсу відбудеться 29 грудня 2021 року о 
12 годині 00 хвилин. . 

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не 
розглядаються у разі: . 

- подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого 

часу; 
- надіслання їх поштою після закінчення строку подання; 
- 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. 

XII. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 
Тел.: (263) 2-16-34. 
e-mail: info@rada-peremyshlyany.gov.ua. 

9 Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади 
головного лікаря комунального підприємства Перемишлянська центральна 
районна лікарня - на офіційному вебсайті Перемишлянської міської 
ради: https://rada-peremyshlyany.gov.ua/ 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 6 чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято 

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії 

Я.І.Мармуляк 

Б.С.Слюбик 

І.Є.Донцова 

Л.І.Гандзюк 

М.М.Островський 

У.М.Стельмах 

mailto:info@rada-peremyshlyany.gov.ua
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