
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів   
Миколаївської обласної ради  
до Кабінету Міністрів України  
щодо внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2017 року № 1094 

Дев'ятнадцята сесія 
сьомого скликання

 
 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та з метою врегулювання питання щодо призначення та звільнення 
керівників обласних закладів охорони здоров'я обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров’я" (додається). 

 
2. Надіслати текст цього Звернення до Кабінету Міністрів України. 
  

 
 

 
 

 
Голова обласної ради                                                                   В.В. Москаленко 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення обласної ради 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України  

щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров’я" 
 

 Депутати Миколаївської обласної ради стурбовані ситуацією у зв'язку з 
усуненням обласних рад від питань призначення та звільнення керівників 
обласних закладів охорони здоров'я. 

Так, Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 
охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від        
27 грудня 2017 року № 1094 (далі – Порядок). Цей Порядок визначає механізм 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров’я. Передбачений Порядком механізм не враховує 
вимоги чинного законодавства України, які регламентують питання діяльності 
обласних рад, зокрема, в напрямі реалізації повноважень з питань управління 
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області та взаємовідносин з органами державної виконавчої 
влади. 

По перше, відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних 
засіданнях обласних рад вирішуються питання щодо управління об'єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення та звільнення 
їх керівників. Пунктом 27 частини першої вказаної статті до виключної 
компетенції обласних та районних рад віднесено питання прийняття рішень 
щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень 
районних, обласних рад. 

Вказані норми знайшли реалізацію у відповідних рішеннях Миколаївської 
обласної ради.  

Керуючись зазначеними вище нормативно-правовими актами, обласна 
рада вже багато років реалізує повноваження із призначення та звільнення 
керівників об'єктів спільної власності територіальних громад області.   

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що Порядок обмежує 
повноваження, надані обласним радам пунктом 20 частини першої статті 43 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", стосовно призначення 
та звільнення керівників об'єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад області, а також перекреслює багаторічну практику 
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реалізації цих повноважень. Крім того, відповідно до статті 144 Конституції 
України рішення органів місцевого самоврядування, прийняті в межах 
визначених законом повноважень, є обов'язковими до виконання.  

Аналогічні механізми управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад передбачено також в інших областях і районах України.   

Зважаючи на викладене вище, депутати Миколаївської обласної ради 
звертаються з проханням щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров’я" з метою приведення її у відповідність із вимогами 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зокрема щодо 
повернення органам місцевого самоврядування повноважень із призначення та 
звільнення керівників обласних закладів охорони здоров’я.   

 
 
 

Прийнято на дев'ятнадцятій сесії  
Миколаївської обласної ради  
сьомого скликання  
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