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Черкаська міська рада 

Департамент охорони здоров’я та медичних послуг

Н А К А З

05 січня 2021 р. № Ов,
м. Черкаси

Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства "Черкаський 
міський пологовий будинок "Центр матері та 
дитини"

На виконання Закону України від 06.04.2017№2002-VIII "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров'я", Постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 №1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я" зі змінами, 
Положенням про департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської 
міської ради, затвердженим рішенням Черкаської міської ради від 13.08.2020 №2- 
6038, та з метою забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, 
законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності та 
ефективного і справедливого процесу відбору у призначенні директора 

.комунального некомерційного підприємства "Черкаський міський пологовий 
будинок "Центр матері та дитини",

Н А К А З У Ю :
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський міський пологовий будинок "Центр 
матері та дитини".

2. До 20.01.2021р. сформувати персональний склад конкурсної комісії по 
проведенню конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства "Черкаський міський пологовий будинок "Центр 
матері та дитини" в кількості 6 осіб.

3. Перше засідання конкурсної комісії провести до 25.01.2021р.
4. Конкурс провести відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 зі 
змінами.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора - 
начальника управління контролю якості медичних послуг - начальника відділу 
контролю медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров'я 
та медичних послуг Черкаської міської ради Гетьман H.A.

Директор департаменту В.Е. Кульчиковський



Оголошення
про початок формування конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на зайняття посади директора КНП "Черкаський міський 
пологовий будинок "Центр матері та дитини"

Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської 
ради (далі - Орган управління) оголошує про початок формування конкурсної 
комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП 
"Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (далі- 
Пологовий будинок).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 зі змінами, до 
складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
комунального закладу охорони здоров’я входять від шести до дев’яти 
осіб (Органом управління визначено - 6 осіб) у рівній кількості по дві особи:
- представники Органу управління - 2 особи;
- представники трудового колективу Пологового будинку, обрані на загальних 
зборах трудового колективу - 2 особи;
- 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 - 2 особи.

Пропозиції, оформлені належним чином (протокол зборів трудового 
колективу, лист від галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у 
сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у 
сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності) просимо надати 
протягом 15-ти днів до департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 
Черкаської міської ради (вул. Байди Вишневецького, 36, каб. № 623), пн-птн., з 
08.00 год. до 16.00 год.


