
ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на посади керівників 

КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД»

Присутні:
Голова комісії: 
Шестопалов 
Олександр Михайлович

Члени комісії: 
Перепелиця 
Ольга Олексіївна

Пристенська 
Людмила Іванівна

Кулішов
Сергій Миколайович

секретар конкурсної комісії:
Задніпровська
Тамара Вікторівна

Відсутні члени комісії: 
Капленко
Олена Володимирівна

10 січня 2019 року

- депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної ради
з питань
економічного
власності,
господарства,
транспорту,
підприємства

бюджету, соціально- 
розвитку, комунальної 
житлово-комунального 

промисловості, 
шляхів, зв’язку та

- представник трудового колективу, 
лікар загальної практики сімейної 
медицини КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД»
- представник трудового колективу, 
лікар загальної практики сімейної 
медицини КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД»
- депутат районної ради, секретар 
постійної комісії районної ради з 
питань охорони здоров’я, материнства 
і дитинства та соціального захисту 
населення.

- представник трудового колективу, 
інспектор з кадрів КНП 
«Великобурлуцький Центр ПМСД»

- депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної ради 
з питань охорони здоров'я, 
материнства і дитинства та 
соціального захисту населення.

Запрошені:
Сорокін Василь Олександрович -  заступник голови районної ради.
Гайдук Тетяна Анатоліївна -  начальник відділу з питань комунальної 
власності виконавчого апарату районної ради .



Вінниченко Юрій Миколайович -  начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату районної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про рішення районної ради від 19 грудня 2018 року № 823-УІІ «Про 

оголошення про проведення конкурсів на посади керівників комунальних 
закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ району» та розпорядження голови районної ради від 08 січня 
2019 року № 8-К «Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з 
проведення конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький Центр 
ПМСД».

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

2.Обговорення інформації про Комунальне некомерційне підприємство 
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький 
Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

3.Визначення дати початку, кінцевого строку і адреси прийняття 
документів для участі в конкурсах, номер телефону та адреса електронної 
пошти для довідок.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

4.Визначення переліку документів, що подаються претендентами для 
участі в конкурсах.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

5. Визначення вимог до претендентів та конкурсних пропозицій.
Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної

комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

6. Визначення умов оплати праці керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД», із зазначенням істотних умов контрактів.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

7. Визначення дати проведення другого засідання конкурсної комісії з 
розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

8. Визначення дати і місце проведення конкурсів.



Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».
9. Про затвердження тексту оголошення про проведення конкурсів на зайняття

посад:
директора Комунального некомерційного підприємства

Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

заступника директора Комунального некомерційного підприємства
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

медичного директора Комунального некомерційного підприємства 
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

1. СЛУХАЛИ: Про рішення районної ради від 19 грудня 2018 року 
№ 823-УІІ «Про оголошення про проведення конкурсів на посади керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ району» та розпорядження голови районної 
ради від 08 січня 2019 року № 8-К «Про затвердження персонального складу 
конкурсної комісії з проведення конкурсів на посади керівників КНП 
«Великобурлуцький Центр ПМСД».

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Проінформував, що рішенням районної ради від 19 грудня 2018 року 
№ 823 -  VII «Про оголошення про проведення конкурсів на посади керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ району» оголошено про проведення конкурсів 
на посади директора, заступника директора, медичного директора 
Комунального некомерційного підприємства Великобурлуцької районної ради 
Харківської області «Великобурлуцький Центр первинної медико-санітарної 
допомоги».

На виконання цього рішення розпорядженням голови районної ради від 
08 січня 2019 року № 8-к, затверджено наступний персональний склад 
конкурсної комісії з проведення конкурсу.

- Задніпровська Тамара Вікторівна - представник трудового колективу, 
інспектор з кадрів КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД»;

- Перепелиця Ольга Олексіївна -  представник трудового колективу, 
лікар загальної практики сімейної медицини КНП «Великобурлуцький Центр 
ПМСД»;



- Пристенська Людмила Іванівна -  представник трудового колективу, 
лікар загальної практики сімейної медицини КНП «Великобурлуцький Центр 
ПМСД»;

- Капленко Олена Володимирівна -  депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства 
і дитинства та соціального захисту населення;

- Кулішов Сергій Миколайович - депутат районної ради, секретар 
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і 
дитинства та соціального захисту населення;

- Шестопалов Олександр Михайлович -  депутат районної ради, 
заступник голови постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально- 
економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, промисловості, транспорту, шляхів, зв’язку та підприємництва.

Головою конкурсної комісії призначений Шестопалов Олександр 
Михайлович, секретарем конкурсної комісії - Задніпровська Тамара 
Вікторівна.

ВИРІШИЛИ: Інформацію голови конкурсної комісії по проведенню 
конкурсів на посади директора, заступника директора, медичного директора 
Комунального некомерційного підприємства Великобурлуцької районної ради 
Харківської області «Великобурлуцький Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Про рішення районної ради від 19 грудня 2018 року № 823-УІІ
«Про оголошення про проведення конкурсів на посади керівників комунальних 
закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ району» та розпорядження голови районної ради від 08 січня 
2019 року № 8-К «Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з 
проведення конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький Центр 
ПМСД» взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

2. СЛУХАЛИ: Обговорення інформації про Комунальне некомерційне 
підприємство Великобурлуцької районної ради Харківської області 
«Великобурлуцький Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Повідомив, про основні напрями діяльності КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».
Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний)
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (надалі - Підприємство) 
є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним 
підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на 
умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає 
заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського 
здоров'я.



Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Великобурлуцького району Харківської області.

Засновником Підприємства є Великобурлуцька районна рада Харківської 
області.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 
Засновнику.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 
медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

допомоги населенню;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
організація стаціонарно замінних форм надання медичної допомоги; 
організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної 
допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я 
пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо 
ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 
діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 
особливостей стану здоров'я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 
лікування до Підприємств охорони здоров'я та установ, що надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 
також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 
визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини 
та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, 
лікування та реабілітації захворювань та станів;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;



направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 
працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи 
серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації 
пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 
законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 
забезпечення галузі охорони здоров'я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 
обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у 
порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної 
допомоги у Великобурлуцькому районі Харківської області та шляхів їх 
вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 
розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у 
Великобурлуцькому районі Харківської області; 

медична практика;
визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та 

населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, 
своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, виписування 
рецептів, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та 
сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства 
України;

залучення медичних працівників для надання первинної медико- 
санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні 
особи - підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка 
професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 
надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги 
з іншими суб'єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 
вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими 
службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, 
служба у справах дітей та правоохоронними органами;

надання платних послуг із медичного обслуговування населення



відповідно до чинного законодавства України;
надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 
спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 
моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг іншим суб'єктам господарювання, що 
надають первинну медичну допомогу на території Великобурлуцького району 
Харківської області;

організація та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково- 
практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію голова конкурсної комісії по проведенню 

конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД» про 
КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД» взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

3. СЛУХАЛИ: Визначення дати початку, кінцевого строку і адреси 
прийняття документів для участі в конкурсах, номер телефону та адреса 
електронної пошти для довідок.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Проінформував, що відповідно до Положення про порядок призначення 
на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних 
підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад 
сіл, селищ району документи для участі у конкурсі приймаються у строк не 
менше 14 календарних днів, але не більше ЗО календарних днів після дати 
оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті районної ради.

Запропонував документи для участі у конкурсі приймати з 14 січня по 12 
лютого 2019 року включно.
За адресою: 62602. смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 9

кабінет № 16. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 
5-45-19, 5-36-00 адреса електронної пошти -  vbrr2006@ukr.net.

ВИСТУПИЛИ: Пристенська Л.І. - лікар загальної практики сімейної 
медицини КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД» запитала, як мають 
розвиватися події, якщо документи від претендентів не надійдуть.

Шестопалов О.М. -  голова конкурсної комісії по проведенню конкурсів 
на посади керівників КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД» відповів, що в 
такому разі конкурс буде оголошуватися повторно.

ВИРІШИЛИ: Визначити, що документи для участі у конкурсі приймати з 
14 січня по 12 лютого 2019 року включно.
За адресою: 62602. смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 9

кабінет № 16. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 
5-45-19, 5-36-00 адреса електронної пошти -  vbrr2006@ukr.net, взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

mailto:vbrr2006@ukr.net
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4.СЛУХАЛИ: Визначення переліку документів, що подаються
претендентами для участі в конкурсах.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Зазначив, що відповідно до пункту 4.4.8. Положення про порядок 
призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 
комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ району, яке відповідає Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 
охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094 
пропоную визначити наступний перелік документів:

- копія паспорта громадянина України (у разі подання копії паспорта 
громадянина України з безконтактним електронним носієм додається копія 
довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного 
реєстру);

- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
для зайняття посади (Додаток 1 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров ’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 
1094);

- резюме у довільній формі;
- автобіографія;
- копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, 

вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які 
підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до 
керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших 
документів, що підтверджують досвід роботи;

- згода на обробку персональних даних Додат ок 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров ’я, затвердженого постановою КМУ від 2 7.12.2017 № 
1094);

- конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого 
тексту в паперовій та електронній формах;

- довідка про відсутність судимості;
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за 
формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

-попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання 
корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за 
встановленою формою Додат ок 3 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров ’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №  
1094);

-заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою 
формою (Додаток 4 до Порядку



проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від
27.12.2017 № 1094); '

- 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»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному 
вигляді.

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.
ВИСТУПИЛИ: Сорокін В.О. -  заступник голови районної ради.
Вніс пропозицію визначити, що у разі подання копії паспорта 

громадянина України з безконтактним електронним носієм додається копія 
довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного 
реєстру.

ВИРІШИЛИ: Визначити наступний перелік документів, що подаються 
претендентом для участі в конкурсі:

- копія паспорта громадянина України (у разі подання копії паспорта 
громадянина України з безконтактним електронним носієм додається копія 
довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного 
реєстру);

- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
для зайняття посади {Додаток 1 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров ’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 
1094);

-  резюме у довільній формі;
- автобіографія;
- копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, 

вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які 
підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до 
керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших 
документів, що підтверджують досвід роботи;

- згода на обробку персональних даних {Додаток 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров ’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 
1094);

-  конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого 
тексту в паперовій та електронній формах;

- довідка про відсутність судимості;



- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за 
формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

-попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання 
корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за 
встановленою формою {Додаток 3 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров ’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 
1094);

-заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою 
формою (Додаток 4 до Порядку

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від
27.12.2017 № 1094); '

- 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»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному 
вигляді.

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.
ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

5.СЛУХАЛИ: Визначення вимог до претендентів та конкурсних
пропозицій.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Проінформував, що відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженним наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 № 1977 до керівників 
КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД» повинні бути наступні вимоги:
на посаду директора:

-  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 за основою спеціальністю або одного
року на керівних посадах.



на посаду заступника директора:
- Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань 

«Управління та адміністрування» або «Публічне управління та 
адміністрування» або «Право» або за спеціальністю «Економіка» галузі знань 
«Соціальні та поведінкові науки». Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

на посаду медичного директора:
- Вища освіта II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань 

«Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління 
охороною здоров’я».

- Стаж роботи не менше 3-х років стажу за основою (лікарською) 
спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу формується у відповідності до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на 
середньострокову перспективу (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.
ВИРІШИЛИ: Визначити наступні вимоги до претендентів на посаду 

керівників КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД»:
на посаду директора:

-  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 за основою спеціальністю або одного
року на керівних посадах.

на посаду заступника директора:
- Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань 

«Управління та адміністрування» або «Публічне управління та 
адміністрування» або «Право» або за спеціальністю «Економіка» галузі знань 
«Соціальні та поведінкові науки». Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

на посаду медичного директора:
- Вища освіта II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань 

«Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління 
охороною здоров’я».



- Стаж роботи не менше 3-х років стажу за основою (лікарською) 
спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу формується у відповідності до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на 
середньострокову перспективу (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.
ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

6.СЛУХАЛИ: Визначення умов оплати праці керівників КНП
«Великобурлуцький Центр ПМСД», із зазначенням істотних умов контрактів.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Повідомив, що особливості режиму робочого часу керівників та часу 
відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та 
Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

Директору, заступнику директора та медичному директору надається 
щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на 
строк, визначений Колективним договором.

Директору, заступнику директора та медичному директору 
виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання 
основної щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (середньомісячної 
заробітної плати).
Посадові оклади:

- директора -  9 298,00 гри.

- заступника директора -  8 368,00 гри.

- медичного директора -  8 368,00 гри.

Директору, заступнику директора та медичному директору надбавки та 
доплати до посадового окладу встановлюються та виплачуються відповідно до 
Колективного договору та діючого законодавства України.

Премія директору, заступнику директора та медичному директору 
сплачується разом з усім колективом закладу на принципах, обумовлених 
Колективним договором закладу та Положенням про преміювання працівників 
закладу.



Директору, заступнику директора та медичному директору може 
виплачуватися разова матеріальна допомога в межах затвердженого фонду на 
оплату праці за погодженням з Засновником.

ВИСТУПИЛИ: Пристенська Л.І. - лікар загальної практики сімейної 
медицини КНП «Великобурлуцький Центр ПМСД», висловила думку, що 
запропоновані посадові оклади керівників підприємства дещо завищені та 
незгоду щодо виплати їм надбавки за складність та напруженість праці в 
розмірі 50% посадового окладу.

Задніпровська Т. В. - інспектор з кадрів КНП «Великобурлуцький Центр 
ПМСД» не погодилася з Пристенська Л.І в тому, що надбавка керівникам 
підприємства повинна виплачуватися.

Сорокін В.О. -  заступник голови районної ради, частково погоджуючись з 
Пристенською Л.І., запропонував визначити, що надбавки та доплати 
керівникам підприємства до посадового окладу виплачуються відповідно до 
Колективного договору та діючого законодавства України.

ВИРІШИЛИ: Визначити, що особливості режиму робочого часу 
керівників та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов 
Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку 
закладу.

Директору, заступнику директора та медичному директору надається 
щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на 
строк, визначений Колективним договором.

Директору, заступнику директора та медичному директору 
виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання 
основної щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (середньомісячної 
заробітної плати).
Посадові оклади:

- директора -  9 298,00 гри.

- заступника директора -  8 368,00 гри.

- медичного директора -  8 368,00 гри.

Директору, заступнику директора та медичному директору надбавки та 
доплати до посадового окладу встановлюються та виплачуються відповідно до 
Колективного договору та діючого законодавства України.

Премія директору, заступнику директора та медичному директору 
сплачується разом з усім колективом закладу на принципах, обумовлених 
Колективним договором закладу та Положенням про преміювання працівників 
закладу.

Директору, заступнику директора та медичному директору може 
виплачуватися разова матеріальна допомога в межах затвердженого фонду на 
оплату праці за погодженням з Засновником.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає



7.СЛУХАЛИ: Визначення дати проведення другого засідання конкурсної 
комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Запропонував, друге засідання конкурсної комісії з розгляду заяв 
претендентів і доданих до них документів та визначення осіб, які допускаються 
до участі у конкурсах провести 14 лютого 2019 року.

ВИРІШИЛИ: Друге засідання конкурсної комісії з розгляду заяв 
претендентів і доданих до них документів та визначення осіб, які допускаються 
до участі у конкурсах провести 14 лютого 2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

8.СЛУХАЛИ: Визначення дати і місця проведення конкурсів.
Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович -  голова конкурсної

комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».

Проінформував, що відповідно до пункту 4.4.15 Положення про порядок 
призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 
комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ району претенденти, допущені до участі в 
конкурсі, є його учасниками. Про прийняття конкурсною комісією рішення 
претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії 
протягом трьох робочих днів зі дня проведення засідання з розгляду документів, 
та запропонував провести конкурси 19 лютого 2019 року у приміщенні 
Великобурлуцької районної ради за адресою: смт Великий Бурлук, вул.. 
Центральна,9.

ВИРІШИЛИ: Визначити, що конкурси будть проводитися 19 лютого 
2019 року у приміщенні Великобурлуцької районної ради за адресою: смт 
Великий Бурлук, вул. Центральна,9..

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту оголошення про проведення 
конкурсів на зайняття посад:

директора Комунального некомерційного підприємства 
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

заступника директора Комунального некомерційного підприємства
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

медичного директора Комунального некомерційного підприємства 
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович — голова конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на посади керівників КНП «Великобурлуцький 
Центр ПМСД».



Ознайомив членів комісії з проектом оголошення про проведення 
конкурсів на зайняття посад директора, заступника директора, медичного 
директора комунального некомерційного підприємства Великобурлуцької 
районної ради Харківської області «Великобурлуцький Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» та запропонував його затвердити.

ВИРІШИЛИ: Затвердити текст оголошення про проведення конкурсів 
на зайняття посад:

директора Комунального некомерційного підприємства 
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

заступника директора Комунального некомерційного підприємства
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

медичного директора Комунального некомерційного підприємства 
Великобурлуцької районної ради Харківської області «Великобурлуцький
Центр первинної медико-санітарної допомоги».(додається)

ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

Голова комісії:

Члени комісії:

Секретар комісії:

О.М. Шестопалов 

Л.І.Пристенська 

О. О.Перепелиця 

С.М. Кулішов 

Т.В.Задніпровська


