
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол №1

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Зачепилівська центральна лікарня»:

07.03. 2022 року
15.00 год

Голова конкурсної комісії:
Подколзіна Олена Вікторівна
Заступник голови конкурсної комісії:
Мотринець Світлана Миколаївна
Секретар комісії:

Безчасна Леся Мирославівна
Члени комісії:
Порціян Інна Михайлівна, 
Петренко Інна Василівна 
Єретик Оксана Анатоліївна 
Гаглоєва Вікторія Анатоліївна; 
Зінченко Людмила Єгорівна

(Головуюча на комісії - голова комісії Подколзіна О.В.) 
ГОЛОВУЮЧА: Запропонувала до розгляду порядок денний засідання 
комісії.
1. Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили 

бажання взяти участь у конкурсі.
2. Про встановлення вимог до осіб, які виявили бажання взяти учать у 
конкурсі.
3. Про визначення дати та часу проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня».
4. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та результатів 
засідання конкурсної комісії.

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Затвердити 
порядок денний засідання комісії в цілому».

Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»



Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які 
виявили бажання взяти участь у конкурсі.

6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»
7. Гаглоева Вікторія Анатоліївна «за»
8. Зінченко Людмила Єгорівна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)

Доповідала: голова комісії, яка повідомила, що відповідно до пункту ЗО 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про 
порядок 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 ЗО 
календарних днів після дати оприлюднення оголошення. А тому конкурсній 
комісії необхідно визначити, в який саме термін особи будуть подавати 
документи.
ВИСТУПИЛА: Мотринець С.М., яка запропонувала приймати документи 
для участі у конкурсі від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, 
протягом 14 календарних днів, а саме: з 09 березня 2022 року по 22 березня 
2022 року включно.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Приймати 
документи для участі у конкурсі від осіб, які виявили бажання взяти участь у 
конкурсі, протягом 14 календарних днів, а саме: з 09 березня 2022 року по 22 
березня 2022 року включно».
Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»

6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»
7. Гаглоева Вікторія Анатоліївна «за»
8. Зінченко Людмила Єгорівна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Приймати документи для участі у конкурсі від осіб, які 
виявили бажання взяти участь у конкурсі, протягом 14 календарних днів, а 
саме: з 09 березня 2022 року по 22 березня 2022 року включно.
СЛУХАЛИ: Про встановлення вимог до осіб, які виявили бажання взяти 

учать у конкурсі.
ВИСТУПИЛИ: - голова комісії, яка повідомила, що відповідно до ст.16 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 



листопада 1992 р. №2801 керівником закладу охорони здоров'я незалежно від 
форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним 
кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері 
охорони здоров'я.

Далі перелічила єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів 
охорони здоров'я (головних лікарів, директорів), затверджені наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 року № 117 "Довідник 
кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 
«Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та 
соціальної політики України, а саме - 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 для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки 
вторинну медичну допомогу - не менше 3-х років стажу за основною 
спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Також претендент 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 робочих потужностей, наявних 
технологічних процесів, їх реструктуризації або зміни; 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’юктуру 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.

Щодо вимог до конкурсної пропозиції: зазначені вимоги передбачені 
пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 
1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров'я», а саме - конкурсна 
пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на 
середньострокову перспективу на 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 інвестицій 
для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки 
поліпшення основних показників діяльності закладу.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Затвердити 
вищезазначені вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, 
та конкурсної пропозиції».
Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Г олосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»

6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»
7. Гаглоєва Вікторія анатоліївна «за»
8. Зінченко Людмила Єгорівна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)
Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ:
1. Встановити та затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти 
участь у конкурсі, а саме: 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 для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки 
вторинну медичну допомогу - не менше 3-х років стажу за основною 
спеціальністю або одного року на керівних посадах.

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 робочих потужностей, наявних технологічних 
процесів, їх реструктуризації або зміни; 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’юктуру 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.

2. Встановити вимоги до конкурсної пропозиції, а саме: конкурсна 
пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на 
середньострокову перспективу на 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 інвестицій 
для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки 
поліпшення основних показників діяльності закладу.

СЛУХАЛИ: Про визначення дати та часу проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня»..

ВИСТУПИЛИ:
- голова комісії, яка зазначила, що відповідно до пункту 27 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про порядок 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров'я» конкурсна в оголошенні 
зазначаються такі відомості як дата і місце проведення конкурсу. А тому 
виникає необхідність затвердження дати та місця проведення конкурсу;
-Безчасна Л.М., яка запропонувала призначити проведення конкурсу на 
24.03.2022 року о 10.00 год.
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Призначити 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» на 
24.03.2022 року о 10.00 год.»
Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Г олосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»

6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»



Рішення прийнято.

7. Гаглоєва Вікторія Анатоліївна «за»
8. Зінченко Людмила Єгорівна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)

ВИРІШИЛИ: Призначити проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медичної допомоги» на 24.03.2022 року о 10.00 год.

СЛУХАЛИ: Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та 
результатів засідання конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ: - голова Комісії, яка повідомила, що згідно пунктів 23, 24, 27 
постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про 
порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров'я», комісія не пізніше ніж протягом 
трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті 
оголошення про проведення конкурсу. В оголошенні зазначаються відомості 
зазначені у пункті 27 цієї постанови. Крім цього, конкурсна комісія 
оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про рішення конкурсної 
комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

ГОЛОВУЮЧА: запропонувала оприлюднити на офіційному веб - сайті 
Зачепилівської селищної ради 09.03.2022 року оголошення про проведення 
конкурсу наступного змісту:
Оголошується конкурс на зайняття посади директора Комунального 
некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» 
Зачепилівської селищної ради Харківської області.
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (зі 
змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Випуск 78 «Охорона здоров'я», затверджений наказом МОЗ України від 
29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Зачепилівської центральної 
лікарні» Зачепилівської селищної ради Харківської області, затверджений 
рішенням Зачепилівської селищної ради Харківської області XXXXIV сесії 
VIII скликання № 3878 від 06.11. 2020 року, розпорядження Зачепилівського 
селищного голови від 17. 02. 2022 року № 13-ОД «Про проведення конкурсу 
на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради 
Харківської області».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство 
«Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради 
Харківської області».



Місцезнаходження закладу: 64401, Харківська область, Зачепилівський 
район, селище міського типу Зачепилівка, вулиця 14 Гвардійської стрілецької 
дивізії будинок, 6.
Основні напрями діяльності підприємства та структура 
визначені Статутом комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради 
Харківської області.
Структура комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська 
центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області на 
2022 рік. Поліклініка на 86 відвідувань; Стаціонар - 65 ліжок (педіатричне 
відділення - 7; терапевтичне відділення - 20; неврологічне відділення - 15; 
гінекологічне відділення - 7; хірургічне відділення - 13; відділення 
анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії - 3) Допоміжні служби: 
Кабінет УЗД, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, клініко 
- діагностична лабораторія центральна стерилізаційна.
Бухгалтерія; хоздвір; харчоблок.
Штатна чисельність станом на 07.03.2022 року комунального 
некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» 
Зачепилівської селищної ради Харківської області становить 105 штатних 
одиниць. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності 
КНП «Зачепилівська центральна лікарня» на 
2022 рік складає 22518960,96 тис. грн.
Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного 
наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства 
охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального 
захисту населення» згідно укладеного контракту.
Документи для участі в конкурсі подаються особисто або надсилаються 
поштою з 09.03.2022 року до 22.03.2022 року включно за адресою: 64401, 
Харківська область, Зачепилівський район, селище міського типу 
Зачепилівка, вулиця Центральна,56.
Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» 
Зачепилівської селищної ради відбудеться 24.03.2021 року о 10.00 год за 
адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, селище міського 
типу Зачепилівка, Центральна,56.
Електронна адреса для довідок: zachepulivska rada@ukr.net.
Телефони для довідок: 099-179-83-45; 099-108-57-40
Для участі у конкурсі особа подає конкурсній комісії:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
для зайняття посади;
3) біографічна довідка (резюме);
4) 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;
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5) згоду на обробку персональних даних;
6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту 
в паперовій та електронній формі, яка містить план розвитку закладу на 
середньо строкову перспективу на п’ять років, в якому передбачаються план 
реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань 
закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозицій з поліпшення 
економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності 
його діяльності, запобігання корупції; пропозицій щодо залучення інвестицій 
для розвитку закладу, пропозицій щодо очікуваної динаміки поліпшення 
основних показників діяльності закладу;
7) довідку МВС про відсутність судимості;
8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за 
формами, затвердженими МОЗ;
9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про
запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на 
посаду;
10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
11) 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»).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати 
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань 
"Управління та адмінстрування" 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 років стажу за основною спеціальністю або 
одного року на керівних посадах;
- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства 
(Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, 
антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові 
акти);
- 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.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті 
Зачепилівської селищної ради селищної ради.

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Доручити 
секретарю комісії Безчасній Л.М. оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Зачепилівської селищної ради 09.03.2022 року оголошення про проведення 



конкурсу у вищезазначеній редакції та інформацію про рішення комісії . 
Зазначені оприлюднення здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 « Про проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного , комунального закладу охорони 
здоров’я»
Голосували;
№ 

, п/п
П.І.П. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»

,6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»
,7. Гаглоева Вікторія анатоліївна «за»

8. Зінченко Людмила Єгорівна «за» 
___________________________________ і

Всього «за»-8 (одноголосно)
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Доручити секретарю комісії Безчасній Л.М. оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради 09.03.2022 року 
оголошення про проведення конкурсу у вищезазначеній редакції та 
інформацію про рішення комісії.

Зазначені оприлюднення здійснити відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 « Про проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного , комунального закладу
охорони здоров’я»

Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії /7 Луг
Члени у /

Подколзіна О.В.
,г—— Мотринець С.М.

/' Безчасна Л.М.

пОрціян І. М.
,Л/Л' /Петренко І В.

, Єретик О. А.
Гаглоева В А;

‘ Зінченко Л Є


