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Про внесення змін до Положення     Четверта сесія 
про проведення конкурсного відбору                                       восьмого скликання 
на посади керівників закладів  
охорони здоров'я спільної власності  
територіальних громад, сіл, селищ,  
міст Миколаївської області 
 
 
 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 
охорони здоров'я" обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Внести до Положення про проведення конкурсного відбору на посади 
керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, 
сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради 
від 30 квітня 2020 року № 5, такі зміни: 

 
1) у тексті Положення слова "конкурсний відбір" в усіх відмінках замінити 

словом "конкурс" у відповідному відмінку; 
 
2) пункт 1.3. викласти у такій редакції:  
"Конкурс на посаду керівника закладу охорони здоров'я проводиться 

згідно з розпорядженням голови обласної ради (за погодженням з профільною 
постійною комісією обласної ради), яке приймається протягом 7-ми робочих днів 
з моменту виникнення вакантної посади керівника закладу охорони здоров'я"; 
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3) пункт 1.8 викласти у такій редакції:  

"До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять: 
 
депутати Миколаївської обласної ради; 
 
представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на 

загальних зборах трудового колективу; 
 

представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері 
охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері 
запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких 
громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення 
конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я. 

 

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони 
здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання 
корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу 
управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з числа 
таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони 
здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління. 

 
До складу конкурсної комісії включається представник органу, що 

забезпечує  реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на території 
Миколаївської області у межах загального кількісного складу комісії, визначеної 
пунктом 1.10. цього Положення.  

 
Кандидатури голови та секретаря конкурсної комісії затверджуються 

рішенням про створення конкурсної комісії.  
 
4) пункт 1.10. викласти у такій редакції:  
"Конкурсна комісія з проведення конкурсу складається з 8-и членів, у тому 

числі для новостворених медичних закладів". 
 
5) пункт 1.11. викласти у такій редакції: 
"Обласна рада не пізніше 1 календарного дня після прийняття рішення про 

проведення конкурсу інформує трудовий колектив закладу охорони здоров'я про 
необхідність надання кандидатур для уведення до складу конкурсної комісії.  

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу 
обираються на загальних зборах (конференції) трудового колективу та 
подаються до обласної ради у строк, передбачений для подання кандидатур до 
складу конкурсної комісії." 

 
 
 



3 
 

6) пункт 1.12. викласти у такій редакції: 
"Конкурс проводиться публічно. 
Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено 

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них 
документів. Проведення  конкурсу завершується в день  ухвалення конкурсною 
комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення 
конкурсу становить не більш як 30 календарних днів". 

 
 
 
 

 
 
Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 
 
 
 
 


