Оголошення
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора
Комунального некомерційного підприємства “Надвірнянська центральна
районна лікарня” Надвірнянської районної ради оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади директора КНП “Надвірнянська центральна
районна лікарня” Надвірнянської районної ради 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” та на підставі рішення Надвірнянської
районної ради від 30.05.2019 року №659-26/2019 “Про створення Комунального
некомерційного підприємства “Надвірнянська центральна районна лікарня”
Надвірнянської районної ради шляхом реорганізації (перетворення)”.
Найменування, юридичне та
фактичне місцезнаходження закладу:
Комунальне некомерційне підприємство "Надвірнянська центральна
районна лікарня" Надвірнянської районної ради.
78405, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Грушевського, 12.
Основні напрями його діяльності :
1. Забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання
йому вторинної медичної допомоги.
2. Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню.
3. Надання пацієнтам послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної та
амбулаторної медичної допомоги та паліативної допомоги.
4. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та направлення на
медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.
5. Організація роботи по охороні материнства і дитинства.
6. Взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення
пацієнтів більш високим рівнем спеціалізації.
7. Проведення попередніх та періодичних профілактичних, позачергових
медичних оглядів, наркологічних та психіатричних оглядів.
8. Організація статистичного обліку лікувально-профілактичної роботи.
Статут та структура Комунального некомерційного підприємства
“Надвірнянська центральна районна лікарня"
Надвірнянської районної ради

1. Адміністративно-управлінський відділ.
2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
3. Лікувальні підрозділи:
- стаціонарні відділення;
- консультативно-діагностичний центр для дорослих;
- пологовий будинок (з жіночою консультацією);
- міська лікарня смт. Ланчин (стаціонар).
Дата початку, кінцевий строк і адреса
приймання документів для участі у конкурсі:
Документи для участі у конкурсі подавати за адресою:
Івано-Франківська область, м. Надвірна, майдан Шевченка, 33
Надвірнянська районна державна адміністрація, ІІІ поверх каб. № 38,
з 18 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року до 16-00 год.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
тел. (03475) 2-40-49,
kadrnadrda@ukr.net
Перелік документів, що подаються
претендентом для участі в конкурсі:
Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою
конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь,
вчене звання, 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) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого
тексту в паперовій та електронній формі;

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.
8) довідку 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 згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із
додатком 4;
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”).
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).
Відповідно до Закону України Основи законодавства України про
охорону здоров’я” контракт з керівником закладу охорони здоров’я укладається
на термін від 3 до 5 років.
Відповідальність за достовірність
поданих документів несе претендент!
Кваліфікаційні вимоги до кандидата
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки
“Медицина”. Стаж роботи за фахом “Організації і управління охороною
здоров’я” - не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Умови оплати праці керівника закладу Комунального підприємства
“Надвірнянська центральна районна лікарня"
Надвірнянської районної ради
Посадовий оклад директора закладу встановлюється на підставі пункту
1.5 наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства
охорони здоров’я України від 05.10.2005 року №308/519 “Про упорядкування
умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення”.
02 серпня 2019 року в приміщенні районної державної адміністрації
(каб. 40) відбудеться перше засідання конкурсної комісії з розгляду заяв
претендентів і доданих до них документів (крім конкурсних пропозицій).
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