ОГОЛОШЕННЯ
Надвірнянська районна державна адміністрація, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 “Про
затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони
здоров’я”, рішення
Надвірнянської районної ради від 21.02.2019 року № 644-25/2019 “Про
створення комунального некомерційного підприємства “Дитяча лікарня
Надвірнянського району” Надвірнянської районної ради”, рішення
Надвірнянської районної ради від 30.05.2019 року № 659-26/2019 “Про
створення Комунального некомерційного підприємства “Надвірнянська
центральна районна лікарня” Надвірнянської районної ради” та
розпорядження районної державної адміністрації від 240.06.2019 року № 166
“Про проведення конкурсів та про початок формування конкурсної комісії”
оголошує про формування конкурсної комісії для проведення конкурсів на
зайняття вакантних посад:
1) директора комунального некомерційного підприємства “Дитяча
лікарня Надвірнянського району” Надвірнянської районної ради.
2)
директора
комунального
некомерційного
підприємства
“Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської районної ради.
Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров’я
становить вісім осіб.
До складу конкурсної комісії включаються по 4 (чотири) представники:
- органу управління;
- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на
загальних зборах трудового колективу, громадської ради органу управління
або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань
захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері
запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких
громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення
про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі
управління — по одній особі від кожного громадського об’єднання.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є
документально підтверджена інформація про:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така
судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з
корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе
відповідальність згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин,
передбачених вище, після формування складу конкурсної комісії такий член

конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який
запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше
наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених
обставин.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подавати
за адресою м. Надвірна, вул. майдан Шевченка, 33 Надвірнянська районна
державна адміністрація ІІІ поверх каб. № 38, тел. 2-40-49, впродовж 15
робочих днів з моменту оприлюднення оголошення (до 15 липня 2019 року
включно) разом з відповідними документами, що підтверджують
повноваження представників на їхнє членство у конкурсній комісії.
“У разі надходження пропозицій від 5 (п’яти) і більше громадських
об’єднань, або ненадання пропозицій, представники до складу конкурсної
комісії будуть вибиратися комісією (радою), утвореною з представників
громадськості з метою забезпечення вимог Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони
здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 року № 1094”.
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