
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради

26 листопада 2019 року 10.00 год.

Місце проведення: Бабчинецька сільська рада

Присутні:
Голова конкурсної комісії: Стафійчук М.В.
Секретар конкурсної комісії: Яцко Г.М.
Члени комісії: Савкова Н.Ф., Вівдич О.Г., Кушнір М.Г.,

Проданець Т.К., Махначова Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення строку прийняття документів від осіб, які 
виявили бажання взяти участь в конкурсі.
2. Про встановлення вимог до осіб, які виявили бажання взяти участь 
в конкурсі.
3. Про встановлення вимог до конкурсних пропозицій
4. Про визначення дати проведення засідання конкурсної комісії з 
розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на відповідність 
встановленим вимогам.
5. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

І. СЛУХАЛИ: Стафійчука Миколу Вікторовича -  голову конкурсної комісії, 
який ознайомив членів комісії з порядком денним засідання, запропонував 
затвердити його.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний.



II. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який повідомив, що 
відповідно до п. 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 комісії необхідно визначити, в який 
саме термін особи будуть подавати документи.

ВИСТУПИЛИ: Савкова Н.Ф., член комісії, яка запропонувала,
приймати документи для участі в конкурсі від осіб, які виявили бажання 
взяти участь у конкурсі, на протязі 15 календарних днів, а саме: 
з 28 листопада по 12 грудня 2019 року включно до 16 години.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ:
Документи для участі у конкурсі подавати в термін 15 календарних днів 
після оприлюднення оголошення, а саме: з 28 листопада по 12 грудня 
2019 року включно до 16 години.

III. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який повідомив, що 
відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801 керівником 
закладу охорони здоров’я незалежно від форм власності може бути 
призначено особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики в сфері охорони здоров’я.

Далі перелічив єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів 
охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затвердженої Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 року № 217 
«Довідник кваліфікаційних характеристик професійних працівників», 
Випуск 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами), який погоджений 
Міністерством праці та соціальної політики України: повна вища освіта 
(спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна 
спеціалізація за фахом «Організація управління охороною здоров’я». Стаж 
роботи не менше 3 років.



Також зазначив, що претендент повинен знати: Конституцію
України; акти законодавства, Укази Президента України, Постанови та 
розпорядження Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, 
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони 
здоров’я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку
охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та 
європейського законодавства з питань охорони здоров’я, практику
застосування законодавства в межах своєї компетенції; основи
державного управління; практику застосування чинного законодавства; 
основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні 
основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні; 
специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я; 
технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету, сучасні 
засоби комунікації та зв’язку.

ВИСТУПИЛИ: Вівдич О.Г., член комісії, який запропонував затвердити 
вимоги до осіб, які виявили взяти участь в конкурсі.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ: Встановити та затвердити вимоги до осіб, які виявили 
бажання взяти участь у конкурсі, а саме:
-  громадянство України;
-  повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки 
«Медицина»;
-  післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління 
охороною здоров’я»;
-  стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 3 років;
-  вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства 
(Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, 
антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно- 
правових актів);
-  здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.



ІУ. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який проінформував 
присутніх щодо вимог конкурсної пропозиції, які 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 план розвитку закладу на середньострокову 
перспективу на 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 інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних 

показників діяльності закладу.

ВИСТУПИЛИ: Вівдич О.Г., член комісії, який запропонував затвердити 
вимоги до конкурсної пропозиції.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ: Встановити вимоги до конкурсних пропозицій, а саме: 
Конкурсна пропозиція повинна містити план розвитку закладу на 
середньострокову перспективу на 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 інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних 

показників діяльності закладу.

У. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який зазначив, що
відповідно до пунктів 24, 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»



комісія забезпечує перевірку документів поданих претендентами на 
відповідність установленим вимогам. А тому виникає необхідність 
затвердження дати засідання комісії для перевірки документів, поданих 
претендентами.

ВИСТУПИЛИ: Яцко Г.М., секретар комісії, яка запропонувала призначити 
засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до 
них документів на 13 грудня 2019 року.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ: Призначити засідання конкурсної комісії з розгляду заяв 
претендентів і доданих до них документів на 13 грудня 2019 року.

УІ. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який повідомив, 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 оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про проведення 
конкурсу.

ВИСТУПИЛИ: Савкова Н.Ф., член комісії, яка запропонувала
оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб- 
сайті Бабчинецької сільської ради та в газеті «Чернівецька зоря», 
конкурсу

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.



ВИРІШИЛИ:
Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької 
сільської ради на офіційному веб-сайті Бабчинецької сільської ради та в 
газеті «Чернівецька зоря».

Вівдич О.Г.
ч

Кушнір М.Г.

Стафійчук М.В. 

Яцко Г.М.

Савкова Н.Ф.


