
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

03.12.2018                 м. Черкаси          № 1 
 

 

засідання конкурсної комісії 

з проведення конкурсного  

відбору на зайняття посади 

директора комунального закладу  

"База спеціального медичного постачання" 
 

 

Голова комісії – Тарасенко В. П. 

Заступник голови комісії - Лобас М. В. 

Секретар комісії – Петров В. О. 
 

Присутні члени комісії: Козін С.С., Бурова Г.П., Попович Г.А. 
 
 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів комісії з Порядком проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, 

затвердженого рішенням обласної ради від 07.09.2018  № 24-10/VII (далі – 

Порядок) та розпорядженням голови від 28.11.2018 № 381-р "Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунального закладу "База спеціального медичного постачання" 

. 

2. Повідомлення головою комісії усіх присутніх її членів про вимоги та 

обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", у тому 

числі з механізмом повідомлення членом Комісії про конфлікт інтересів та його 

подальшими діями відповідно до пункту 11 цього Порядку. 
 

3. Про встановлення вимог  до претендентів на зайняття посади директора 

комунального закладу "База спеціального медичного постачання" та їх 

конкурсних пропозицій. 

4.  Про розміщення на офіційному сайті Черкаської обласної ради           

оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду посади директора 

комунального закладу "База спеціального медичного постачання". 
 

5.  Про встановлення регламенту виступу та обговорення членами комісії 

претендентів на посаду посади директора комунального закладу "База 

спеціального медичного постачання", визначення дати та часу проведення 

наступного засідання конкурсної комісії. 
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1.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову  комісії, який ознайомив присутніх з особливостями 

проведення конкурсного відбору кандидатів на посади керівників підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області охорони здоров’я, затвердженого рішенням обласної ради  

від 07.09.2018  № 24-10/VII (далі – Порядок) та розпорядженням голови   

від 28.11.2018 № 381-р "Про утворення конкурсної комісії з проведення 

конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального закладу "База 

спеціального медичного постачання". 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В. О. – секретар комісії, який зазначив, що відповідно до Порядку 

рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного 

голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може 

бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію голови комісії Тарасенка В. П. та секретаря комісії  

Петрова В.О. взяти до відому та врахування у подальшій роботі конкурсної 

комісії. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який ознайомив присутніх, що на 

виконання рішення обласної ради  від 20.04.2018 № 22-23/VІІ "Про 

затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної ради на 2018 рік" 

згідно з  пунктом 20 Порядку у разі виникнення у члена конкурсної комісії 

обставин:  

 1) наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така 

судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 

2) накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили; 

3) наявність конфлікту інтересів 

 такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно 

зробити оголошення під час засідання конкурсної комісії та подати обласній 

раді письмову заяву про виключення його із складу конкурсної комісії. 

За неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе 

відповідальність згідно із законодавством. 

 

Кожен із присутніх на засіданні членів конкурсної комісії, особисто, надав 

письмову заяву щодо відсутності на даний час вищеперерахованих обставин, які 

б перешкоджали їм приймати участь у роботі конкурсної комісії (додається). 
 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Інформацію голови комісії Тарасенка В. П. взяти до відому та 

врахування у подальшій роботі конкурсної комісії. 

 

3. 

 СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який запропонував встановити вимоги  

до претендентів на зайняття посади директора комунального закладу "База 

спеціального медичного постачання" та їх конкурсних пропозицій. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Петров В. О – секретар комісії, який зазначив, що управлінням охорони 

здоров'я від 05.11.18 № 01-15/4830 направлені кваліфікаційні вимоги до 

директора комунального закладу "База спеціального медичного постачання". 

 

Лобас М. В. – заступник голови комісії, який ознайомив присутніх 

із кваліфікаційними характеристиками директора відповідно до Випуску 1 

"Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 

наказом Міністерства праці від 29.12.2004 № 336, що надані управлінням 

охорони здоров’я ОДА  листом від 01.10.2018 № 2771/01-18. Зауважив на 

важливості визначення вимог до претендента, а саме: 

1) вища освіта другого рівня за ступенем магістра або спеціаліста; 

2) стаж роботи за фахом - не менше 5 років; 

3) вільне володіння державною мовою. 

Бажано: післядипломна освіта за галуззю знань "Управління та 

адміністрування" 

 

           Петров В. О. – секретар комісії, який зазначив, що відповідно до Порядку 

конкурсна пропозиція повинна містити не більше 15 сторінок друкованого 

тексту (в паперовому та електронній формі). Крім того додав, що конкурсна 

пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову 

перспективу (3-5 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 щодо затвердження вимог  до претендентів на зайняття посади 

директора комунального закладу "База спеціального медичного постачання" та 

їх конкурсних пропозицій. 

за – 6 (одноголосно). 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити вимоги  до претендентів на зайняття посади директора 

комунального закладу "База спеціального медичного постачання" та їх 

конкурсних пропозицій та врахувати їх при підготовці оголошення на сайт 

Черкаської обласної ради. 

 
4.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який ознайомив присутніх із вимогами 

Порядку в  частині розміщення на офіційному сайті обласної ради оголошення 

про проведення відповідного конкурсного відбору. Зазначив, що комісія не 

пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на 

офіційному веб-сайті органу управління оголошення про проведення конкурсу. 

В оголошенні зазначаються такі відомості: 

- правові підстави проведення конкурсу; 

- найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, 

основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про 

інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також 

кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу; 

- дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у 

конкурсі; 

- номер телефону та адреса електронної пошти для довідок; 

- перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі; 

- вимоги до претендента та конкурсної пропозиції; 

- умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов 

контракту; 

- дата і місце проведення конкурсу.   

Рекомендував внести пропозицію щодо дати розміщення оголошення.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Петров В. О. – секретар комісії, який запропонував розмістити на 

офіційному сайті обласної ради оголошення про проведення конкурсного 

відбору на зайняття посади директора комунального закладу "База спеціального 

медичного постачання"  04.12.2018 та зазначив, що враховуючи, що згідно з 

встановленим Порядком, після розміщення на сайті оголошення, документи до 

участі у конкурсі приймаються у строк 20 календарних днів, встановити термін 

прийняття документів з 04.12.2018 – 23.12.2018 включно. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо розміщення на офіційному сайті обласної ради 

оголошення про проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора 

комунального закладу "База спеціального медичного постачання"  04.12.2018. 

за – 6 (одноголосно). 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Розмістити на офіційному сайті обласної ради оголошення про 

проведення конкурсного відбору на зайняття директора комунального закладу 

"База спеціального медичного постачання" 04.12.2018. 
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2. Встановити термін подачі заяв претендентів на зайняття  посади 

директора комунального закладу "База спеціального медичного постачання"   з 

4.12.2018 – 23.12.2018 включно. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: 

 Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував встановити регламент 

виступу та обговорення членами комісії претендентів  на зайняття посади 

директора комунального закладу "База спеціального медичного постачання"   

наступним чином: 

 для претендентів на посаду – 15 хв; 

 на обговорення кандидатури – 15 хв; 

 для виступу представника від громадськості – 3 хв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо запропонованого регламенту виступу та 

обговорення членами комісії претендентів на зайняття посади директора 

комунального закладу "База спеціального медичного постачання": 

за – 6 (одноголосно). 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Петров В. О. – секретар комісії, який запропонував наступне засідання  

комісії щодо визначення кандидатури на зайняття посади директора 

комунального закладу "База спеціального медичного постачання" провести 

27.12.2018 у кабінеті 434 Будинку рад, о 10 год. 00 хв., що забезпечить відео 

трансляцію конкурсного відбору відповідно до вимог Порядку, на якому 

розглянуто питання перевірки поданих претендентами документів на 

відповідність встановленим вимогам, провести конкурс та визначити переможця 

конкурсу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо проведення наступного засідання конкурсної  

комісії 27.12.2018 у кабінеті 434 Будинку рад, о 10 год. 00 хв., з відео 

трансляцією конкурсного відбору, на якому розглянути питання перевірки 

поданих претендентами документів на відповідність встановленим вимогам, 

провести конкурс та визначити переможця конкурсу. 

за – 6 (одноголосно). 

 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Затвердити регламент виступаючих: 

1) для претендентів на посаду – 15 хв; 

2) на обговорення кандидатури – 15 хв; 

3) для виступу представника від громадськості – 3 хв. 

2. Визначити дату наступного засідання 27.12.2018 о 10 год. 00 хв. та 

провести його у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси,                                    

бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434,  на якому розглянути питання  
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перевірки поданих претендентами документів на відповідність 

встановленим вимогам, провести конкурс та визначити переможця конкурсу. 

 

 

Голова комісії 
 
 

 

 

В. Тарасенко 

Заступник голови комісії  

 

М. Лобас 

Секретар комісії 
 
 

 В. Петров 

Члени комісії:  

 

С. Козін  

  

 

Г. Бурова  

  

 

Г. Попович 

 
 


