
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради

22.01.2021 р. м. Лиман 

Місце проведення засідання: 
малий зал засідань виконавчого комітету Лиманської міської ради

час проведення: з 15:00 до 16:00

Конкурсна комісія утворена згідно розпорядження міського голови
від 21.01.2021 р.№ 11 - 0
Всього членів конкурсної комісії  - 9 

Присутні: 8 
Афонін Юрій Анатолійович Заступник міського голови, 

голова конкурсної комісії

Коровченко Олена Володимирівна Начальник відділу з питань кадрової роботи 
виконавчого комітету Лиманської міської ради, 
секретар конкурсної комісії

Члени комісії:

Коваленко Наталія Миколаївна Завідуюча міської амбулаторії ЗПСМ м. Лиман 

Козацька Олена Володимирівна Лікар педіатр дільничної міської амбулаторії 
ЗПСМ м. Лиман 

Мацегора Галина Григорівна Сімейний лікар амбулаторії ЗПСМ м. Лиман

Морозова Людмила Іванівна Голова громадської організації “Об’єднання 
ветеранів війни та праці філії “Донецька 
залізниця”АТ “Укрзалізниця” (за згодою)

Стеценко Олексій Васильович Член ВП ГО “Всеукраїнський Комітет 
Народного Контролю” (за згодою)

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради

Відсутні: 1

Малишко Алла Валентинівна Членкиня громадської організації “Людей з 
інвалідністю “Подолання” (за згодою)

Зібрались  на  першому  засіданні  з  метою  вирішення  питань  порядку  денного  та
організаційних питань проведення конкурсу у відповідності та  на підставі  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” (далі Порядок) .

Порядок денний:

1.  Про  вимоги  до  претендентів  на  зайняття  посади  директора  Комунального
некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної  допомоги”
Лиманської міської ради.

2.  Про вимоги до конкурсних пропозицій претендентів на зайняття посади  директора
Комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної
допомоги” Лиманської міської ради.

3. Про визначення дати початку та кінцевого строку  приймання документів для участі в
конкурсі  на  зайняття  посади  директора  Комунального  некомерційного  підприємства
“Центр первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради.

4.  Про  дату  і  місце  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади  директора
Комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної
допомоги” Лиманської міської ради.

5. Про текст оголошення та його оприлюднення про проведення конкурсу на заміщення
вакантної  посади  директора  Комунального  некомерційного  підприємства  “Центр
первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради.

Голосували про затвердження порядку денного:

“За” - 8

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Рішення прийнято. 

Вирішили: Затвердити порядок денний у повному обсязі, без змін.

1. Слухали: Афоніна Ю.А. - голову конкурсної комісії,  про вимоги до претендентів на
зайняття  посади  директора  Комунального  некомерційного  підприємства  “Центр
первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради.

Згідно кваліфікаційних характеристик затверджених наказом МОЗ України від 29.03.2002
р. № 117, посада директора передбачає наступні кваліфікаційні вимоги: 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 не менше 3-х років стажу за
основною (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах. 

Керівник  закладу  повинен  знати:  Конституцію  України,  закони,  постанови,  укази,
розпорядження,  рішення  та  інші  нормативно-правові  акти  органів  державної  влади  і



місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я;
профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та
екологічне  законодавство;  перспективи,  вітчизняні  і  світові  тенденції  технологічного,
технічного,  економічного  і  соціального  розвитку  галузі  і  закладу  охорони  здоров'я;
можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних
процесів,  їх  реструктуризації  або  заміни;  кадрові  ресурси  закладу  охорони
здоров'я;порядок розроблення і  затвердження бізнес-планів,  фінансових планів (у разі
необхідності)  та  програм  виробничо-господарської  діяльності;  ринкові  методи
господарювання  та  управління;  кон'юнктуру  ринку;  порядок  укладення  і  виконання
господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод,колективних договорів
та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та
технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та
регіональних  ринках  продукції;  основи  економіки,  менеджменту,  маркетингу,
організацію виробництва,  праці та управління; етику ділового спілкування та ведення
переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління,
форми  та  методи  роботи  із  засобами  масової  інформації;  правила  ділового  етикету;
сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну
періодику  за  фахом;  методику  визначення  потреби  в  лікарських  засобах,  медичних
виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я. 

Запропонував   затвердити  вимоги  до  претендентів  з  урахуванням  установлених
законодавством вимог .

Голосували:

“За” - 8

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Рішення прийнято. 

Вирішили: Затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі  на
підставі  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”  .

2 .СЛУХАЛИ: Афоніна Ю.А.  - голову конкурсної комісії, про затвердження вимог до
конкурсних пропозицій претендентів на заміщення вакантної  директора  Комунального
некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної  допомоги”
Лиманської міської ради,  який зазначив, що згідно п. 29 Постанови КМУ № 1094 від
27.12.2017  р.  конкурсна  пропозиція  може  містити  проект  плану  розвитку  закладу  на
середньострокову перспективу три роки, 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 інвестицій для розвитку закладу;

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



Конкурсна пропозиція обсягом на більше 15 сторінок друкованого тексту подається в
паперовій та електронній форміі.

Запропонував затвердити вимоги конкурсної пропозиції осіб, які виявили бажання взяти
участь в конкурсі.

Голосували:

“За” - 8

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Рішення прийнято. 

Вирішили:  затвердити вимоги конкурсної пропозиції осіб, які виявили бажання взяти
участь в конкурсі на підставі 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”.

3. Слухали: Коровченко О.В. - секретаря конкурсної комісії про встановлення строку
прийняття документів від осіб, які виявили взяти участь у конкурсі, яка зазначила, що
відповідно  до  п.  30  Порядку  проведення  конкурсу  на  зайняття  посади  керівника
державного,  комунального  закладу  охорони  здоров’я  затвердженого  Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2017  р.  №  1094  “Про  затвердження  Порядку
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  30  календарних  днів  після  дати  оприлюднення
оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу влади .

Запропонувала,  для  забезпечення рівних умов для  всіх  претендентів  та  максимальної
поінформованості  населення,  документи  приймати  протягом  30  календарних  днів.
Встановити дату початку прийняття документів для участі у конкурсі 25.01.2021 року,
кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі — 23.02.2021 року включно.

Голосували:

“За” - 8

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Рішення прийнято.

Вирішили:  документи приймати протягом 30 календарних днів  з  25.01.2021 року по
23.02.2021 року включно.

4. Слухали: Коровченко О.В. - секретаря конкурсної комісії про дату і місце проведення
конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади  директора  Комунального  некомерційного
підприємства “Центр первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради.

Запропонувала  дату  початку  проведення  конкурсу,  на  який  призначено  засідання
конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів та доданих документів — 24.02.2021 р.,
26.02.2021 року  проведення конкурсу.



Голосували:

“За” - 8

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Рішення прийнято. 

Вирішили: дата початку проведення конкурсу, на який призначено засідання конкурсної
комісії з розгляду заяв претендентів та доданих документів — 24.02.2021 р., 26.02.2021
року  проведення конкурсу.

5. СЛУХАЛИ: Афоніна Ю.А. - голову конкурсної комісії про затвердження оголошення
про  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади  директора  Комунального
некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної  допомоги”
Лиманської міської ради»,  який зазначив, що відповідно п. 27 до Постанови КМУ №
1094 від  27.12.2017 р.  Комісія  не пізніше ніж протягом  3-х днів  після формування її
складу  оприлюднює  на  офіційному  веб-сайті  органу  управління  оголошення  про
проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я»,  постанова Кабінету Міністрів України від 27.12. 2017 року №
1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного,  комунального  закладу  охорони  здоров’я»,  рішення  міської  ради  від
24.12.2020 №8/3-44 “Про затвердження Статуту  Комунального некомерційного підприє-
мства “Центр первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради в новій
редакції”,  розпорядження  міського  голови  від  05.01.2020  р.  №  4-0 “Про  оголошення
конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного під-
приємства “Центр первинної медико — санітарної допомоги” Лиманської міської ради,
розпорядження міського голови від 21.01.2021 № 11-0 “Про утворення конкурсної комісії
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунального некоме-
рційного підприємства “Центр первинної медико — санітарної допомоги” Лиманської
міської ради.
Найменування  закладу:  комунальне  некомерційне  підприємство  “Центр  первинної
медико — санітарної допомоги”  Лиманської міської ради.
Юридичне місце знаходження закладу:  84400 Донецька область ,  м.  Лиман, вулиця
Незалежності, №64а
Фактичне місце  знаходження закладу:  84400 Донецька  область  ,  м.  Лиман,  вулиця
Незалежності, №64а
Основні напрямки його діяльності:   Основні напрямки зазначені в Статуті підприє-
мства.
Структурними підрозділами закладу є: 
- амбулаторії загальної практики-сімейної медицини селищ Зарічне, Дробишеве, 
Новоселівка, Ямпіль, Шандриголове, сел. Рубці, Торське, Нове, мікрорайонів м. Лиман 
«Заводський», «Північний», «Південний», міська амбулаторія;
- фельдшерські пункти сіл Терни, Ямполівка, Озерне, Крива Лука, Закотне, Олександрі-
вка, Лозова, Яцьке, Карпівка, Зелена Долина, Рідкодуб, Ставки, Колодязі, Діброва, Щу-
рове, Старий Караван.



Фінансове забезпечення підприємства на  2021 рік   - 17  552,9 тис. грн. (фінансовий 
план підприємства затверджений  рішенням Лиманської міської ради від 16.07.2020 р. 
№7/82-5590).
Назва вакантної посади: директор комунального некомерційного підприємства “Центр 
первинної медико — санітарної допомоги ”Лиманської міської ради
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 25.01.2021 року
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 23.02.2021 включно.
Адреса приймання документів  для участі у конкурсі:  вулиця Незалежності,46, 
м. Лиман Донецька область адмінбудівля виконавчого комітету Лиманської міської ради,
II поверх, кабінет 203.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (06261)4-15-51, 
rada@krliman.gov.ua
Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою
конкурсній комісії для участі у конкурсі: 
1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття 

посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію ;

5) копію (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) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони 

здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 

(додається);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій 

та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій 

претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, 

затвердженими МОЗ (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ 

вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального 
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закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 №1094 (додається);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального 

закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 №1094 (додається);

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“).

Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду 
роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові 
публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе 
претендент.
Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: 
Вища освіта  ІІ  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 на керівних посадах – не менше 3-х років стажу за основною (лікарською)
спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою.

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем
виконувати відповідні обов’язки.

Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.

Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати:  Конституцію України,  чинне  законодавство  про  охорону  здоров'я  та
нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, трудове
законодавство;  основи  управління;  концептуальні  документи  щодо  розвитку  охорони
здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з пи-
тань охорони здоров'я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції;
демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров'я населення; нормативні акти
щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфі-
кації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної
документації,  обробки  медичної  статистичної  інформації;  технології  інформаційного
забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; прави-
ла  ділового  етикету  та  медичної  етики  та  деонтології;  сучасні  засоби  комунікацій  та
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зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику
визначення  потреби  в  лікарських  засобах,  медичних  виробах,  обладнанні;  специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція повинна містити проект плану
розвитку   комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  —
санітарної  допомоги”  Лиманської  міської  ради на  середньострокову  перспективу  три
роки, в якому передбачаються: 
-  план  реформування  комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної
медико — санітарної допомоги” Лиманської міської ради протягом одного року;

- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства “Центр 
первинної медико — санітарної допомоги” Лиманської міської ради і результати аналізу 
можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників 
лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного 
підприємства “Центр первинної медико — санітарної допомоги” Лиманської міської 
ради;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників дія-
льності комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико — саніта-
рної допомоги” Лиманської міської ради.
Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального
закладу охорони здоров’я не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
Типова  форма  контракту  затверджена  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
21.08.2019 року №792 “Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником
державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з кері-
вником державного, комунального закладу охорони здоров’я”.
Термін контракту 3 роки.
Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати по-
точне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статут-
них завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної
діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого 
за  закладом  майна,  а  органу  управління  майном  зобов’язується  створювати  належні
умови для матеріального забезпечення і організації праці директора.
За виконання обов’язків, за контрактом, керівнику передбачається заробітна плата в ме-
жах фонду оплати праці виходячи з установлених:
- посадового окладу (відповідно контракту)  і фактично відпрацьованого часу;
- премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством.
Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погоджен-
ням з органом управління майном. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка
тривалістю згідно із законодавством.



Дата проведення конкурсу:
24.02.2021 року  - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і  по-
даних до них документів.
26.02. 2021 року — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропози-
цій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування
відбору  з  числа  учасників  конкурсу  однієї  кандидатури,  яка  відповідає  встановленим
вимогам — переможця конкурсу.
Місце проведення конкурсу та адреса: 84406, України, Донецька область, місто Лиман,
вулиця Незалежності №46,  мала зала засідань 1 - й поверх.

Дата опублікування оголошення: 25.01.2021 року.

Запропонував, затвердити оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико
—  санітарної  допомоги”  Лиманської  міської  ради та  опублікувати  оголошення  про
проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Лиманської міської ради 25.01.2021 року.  

Голосували:

“За” - 8

“Проти” - 0

“Утримались” - 0

Рішення прийнято.

Вирішили:   оголошення  про  проведення  конкурсу  на  заміщення вакантної посади
директора  комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  —
санітарної допомоги” Лиманської міської ради та інформацію про рішення конкурсної
комісії  опублікувати  згідно  чинного  законодавства,  а  саме  25.01.2021 року  на
офіційному веб-сайті Лиманської міської ради.

Голова конкурсної комісії Ю.А. Афонін

Секретар  конкурсної комісії О.В. Коровченко

Члени комісії:

Коваленко Наталія Миколаївна

Козацька Олена Володимирівна

Мацегора Галина Григорівна

Морозова Людмила Іванівна

Стеценко Олексій Васильович

Шуляченко Ірина Олексіївна


