
Оголошення  

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

директора комунальногонекомерційного підприємства «Болградська центральна 
районна лікарня»  Болградської районної ради Одеської області 

  Болградська района рада оголошує конкурс на зайняття вакантної 

посади директора комунальногонекомерційного підприємства «Болградська 
центральна районна лікарня»  Болградської районної ради Одеської області 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі 

змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Болградської 

районної ради від 20 грудня 2018 року № 351-VII «Про затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Болградська центральна районна 
лікарня» Болградської районної ради Одеської області», від 28 травня 2019 року 

№ 408-VII «Про конкурс на зайняття посади керівника КНП «Болградська 
центральна районна лікарня» Болградської районної ради Одеської області» 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство 

«Болградська центральна районна лікарня»  Болградської районної ради 
Одеської області (далі - КНП «Болградська ЦРЛ») 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 68702, Одеська 
область, місто Болград, вулиця Ізмаїльська, 71,75. 

  

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10:Діяльність 
лікарнянихзакладів. Основною метою підприємства є медичне обслуговування 

населення шляхом надання йому медичних послуг.  

Статут КНП «Болградська ЦРЛ» затверджено рішенням Болградської 
районної ради від 20 грудня 2018 року № 351-VII, організаційна структура 

підприємства   визначена у розділі 8 Статуту. 

Загальні обсяги видатків на фінансове забезпечення діяльності в 

поточному бюджетному році – 56040005,55 грн., в тому числі за рахунок 

бюджетного фінансування - 51 010 937 грн. (обсяги встановлено рішенням 
районної ради від 28 травня 2019 року № 401-VII «Про внесення змін та 

доповнень до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 348-VIІ «Про 

районний бюджет Болградського району на 2019 рік»).             

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 8 липня 

2019 року  



Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 17.00 

годин 5 серпня 2019 року  

Документи для участі в конкурсі приймаються за адресою -     68702, 
Одеська область, місто Болград, проспект Соборний, 149, каб. 202 

(організаційний відділ Болградської районної ради).Прийом документів 

здійснюється у робочі дні з 8.00 до 17.00 годин - з понеділка по четвер, з 8.00 

до 15.45 годинн- у п’ятницю, обідня перерва з 12.00 годин до 12.45 годин. 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. 
(04846) 4-36-30, 4-36-49; е-mаіl: rr@bolgrad.odessa.gov.ua (тема: Конкурс на 

посаду керівникаКНП «Болградська ЦРЛ»)  

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в 

конкурсі: 
             1) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів для зайняття посади за формою, що додається (подається у відкритому 
вигляді); 

2) особисто завірена копіяпаспорта громадянина України,  
             3)  резюме у довільній формі; 

4)  автобіографія у довільній формі; 

5) нотаріально завірені копії документів про освіту, науковий ступінь, 
вчене звання (за наявності), 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; 

6) письмова заява - згода на обробку персональних даних за формою, що 
додається; 

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого 

тексту (шрифт TimesNewRoman, розмір 12) в паперовій формі.  

8) довідка МВС про відсутність судимості; 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку 
у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за 

формами, затвердженими МОЗ; 

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про 
запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за 

формою що додається; 

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою що 
додається; 



12) 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»); 

13) додатково можуть бути подані документи щодо досвіду роботи, 

професійної компетентності та ділової репутації (характеристики, рекомендації, 
відгуки, наукові публікації та інше). 

         !!! Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в 

запечатаному вигляді та повинні бути чинними на дату розкриття 

пропозицій претендентів! 

Особа, що подає документи для участі в конкурсі, несе відповідальність за 
достовірність поданих документів та наданої інформації. 

Вимоги до претендента відповідно до ДОВІДНИКА кваліфікаційних 

характеристик професій працівників ВИПУСК 78. Охорона здоров'я, що 

затверджений наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117 (у редакції 

від 13.12.2018 р.):   

Вища освіта ІІ 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 на керівних посадах – 5 років.  

Вимоги до конкурсної пропозиції: 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на 
середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: 

•  план реформування закладу протягом одного року; 

•  заходи з виконання уставних завдань підприємства та результати аналізу 
можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових 

показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання 
корупції; 

•  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства закладу; 

• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних 
показників діяльності підприємства. 

Під час заслуховування конкурсних пропозицій за бажанням учасники 

конкурсу можуть використовувати презентації, слайди, фото-, відеоматеріали та 
інші засоби візуалізації конкурсної пропозиції. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0117282-02


Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов 

контракту: умови оплати праці визначаються у контракті з керівником 

комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж 
передбачено законодавством.  Надбавки та доплати, умови преміювання 

встановлюються відповідно до чинного законодавства за рішенням органу 

управління.  

Дата та місце проведення конкурсу: 

Засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих 
до них документіввідбудеться 09 серпня 2019 року о 10.00 год. за адресою  

м. Болград, проспект Соборний, 149, другий поверх, каб. 203 зала засідань 

Болградської районної ради. 

  

 


