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Міністрів України від 
проведення конкурсу на з 
закладу охорони здоров’ 
21.08.2020 №1761 «Пре 
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Відсутні: Романюк Я.Р. Лозова О.В.

ПРОТОКОЛ №1
для проведення 

«Обла
конкурсу на зайняття 
сний центр екстреної 
ської обласної ради

10.00 год. каб.301

комісія створена на Виконаная постанови Кабінету 
27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку

жавного, комунального 
ької обласної ради від 
ведення конкурсів на 
я спільної власності 

ласті», розпорядження 
ної ради від 17.11.2020 № 127 «Про формування

(аиняття посади керівника дер 
, рішення Рівненс 
комісію для 
охорони здоров 

ст Рівненської 0$

■> зі змінами 
конкурсну 

в закладів 
сіД, селищ, мі

сн для про 
підприємств

ведення конкурсу 
а «Обласний цен

астроф» Рівненської обласної ради

■ голова 
, Рудик О.В.

Засідання окремої конкурсної ко 
Ярославович.

СЛУХАЛИ:

Редька Валерія Ярославов; 
іданні Лозової О.В. -  
зінету Міністрів У країн 

введення конкурсу на 
ладу охорони здоров 
ової О.В. обов’язки 

гання висунуто на голос

зас
Ка
пр
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Лоз
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Руд

За

ича 
Секрет 
и від 

зайня 
я» зі
секрет);

[ько В.Я. -  «за», Дундю  
[ик О.В. -  «за», Яремчун

-  «6», утримались -  «0», прот

уванн:

т г

голову 
аря кої 
27.12.2 
я поса, 
змінам 
аря ко: 
я.

«за»

комісії, члени 
Яремчунь Л.П., В

на зайняття посади 
тр екстреної медичної

комісії: Дундюк 
олинець Л.С.

І.В.,

місії вів голова комісії Редько Валерій

комісії, який у з 
місії та враховую 
017 № 1094 «Пре 
ди керівника де 
и, запропонував 

місії покласти н

в'язку з відсутністю на 
чи пункт 26 постанови 
затвердження Порядку 

ржавного, комунального 
на період відсутності

а Волинець Л.С. Дане

кІ.В
ь Л.ІІІ. -  «за|», Волинець Л.С.

и -  «0», не голосували -

Іванішин Є.С. -  |<за», Гомон О.О. -  «за»,
«не голосувала».

« 1»

Рішення прийнято.
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В и ріш и л и :

на період відсутності Лов 
емої конкурсної комір 
ектора комунального 
омоги та медицини 

Волинець Л.С.

окр
ДИрі
ДОІІ

ової О.В. 
ії для прсф 

підприємства 
:атастроф» Рівненської облар

Слухали:

Редька Валерія Ярославовича -  голову 
порядок денний засідання окремої кони

ВИРІШИЛИ:

Заі

порядок денний:

1. Про оголошення 
поради директора комун 
медичної допомоги та меди

вердити наступний порядок денний

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «за», Дундюк 
Рудик О.В. -  «за», Яремчун

За -  «7», утримались -  «0» 

Порядок денний засідання

1. Про оголошення ЩОДО 
поради директора комунально 
медичної допомоги та медицин

СЛУХАЛИ:

Редька Валерія Ярославовича 
пре проведення конкурсу на зай 
підприємства «Обласний центр 
катастроф» Рівненської обласної

' комісії, який запропонував затвердити 
урсної комісії.

засідання окремої

щодо пров^ 
£льно|ю під 
цини катас

І .В. «за»,
ъ Л.П. -  «за}>

і

проти -  «0»

постійно діючої конкурсної ко 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

голову

секретаря комісі 
едення конкурсу 

«Обласний цей

ії, обов’язки секретаря 
на зайняття посади 

тр екстреної медичної 
ної ради покласти на

дення конкурсу 
Ьриємства «Облф 

троф» Рівненської

Іванішин Є.С. -  
, Волинець Л.С.

ПОРЯДКУ ДЕННОГО

конкурсної комісії:

на зайняття вакантної 
сний центр екстреної 
обласної ради.

<<за», Гомон О.О. -  «за», 
«за».

міси затверджено.

напроведення конкурсу 
го підприємства «Облг 
и катастроф» Рівненськ

комісії, який зач 
няття вакантної посади д 

екстреної медичної д 
ради.

зайняття вакантної 
сний центр екстреної 
ої обласної ради.

итав зміст оголошення 
йректора комунального 
опомоги та медицини



в и РІШ ИЛИ:

1. Оголосити кон 
комунального підприємств 
медицини катастроф» Рівнії

2. Затвердити зміст оголошенню 
посади директора комунального під 
медичної допомоги та Медицини 
(додається).

ПОСі
мед:
офіц

3. Оприлюднити о 
ади директора комун 
ичної допомоги та м 
ійному веб-сайті: http:

ГОЛОСУВАЛИ:

Редько В.Я. -  «за», Дундюк 
Рулик О.В. -  «за», Яремчун

РІП] І 

Гол 

В.о 

Чле

курс на з 
а «Обласний 
нськрї облає

аиняття вакантц 
центр екстреної 

ної ради.

оі посади директора 
медичної допомоги та

про проведення 
ііриємства «О блф  
катастроф» Рівне

конкурсу на зайняття 
ний центр екстреної 

нської обласної ради

про проведення
«ОблаЬ

голошення
&льноіїо підприємства 
едицини ка1
//ror.gov.ua/ рівненської обласЦ

конкурсу на зайняття 
ний центр екстреної 

т|астроф» Рівненської обласної ради на
ої ради.

І.В.
ь Л.П

-  «за», Іванішин Є.С. -  <■ 
«за>|>, Волинець Л.С.

За -  «7», утримались -  «О», проти -  «О»

ення прийнято одноголосно

ова комісії

секретаря 

ни комісії

:<|за», Гомон 0 .0 .  -  «за», 
«за».

В.Редько 

Л.Волинець 

І. Дундюк 

Є.Іванішин 

О.Г омон

О.Рудик

Л.Яремчунь



Оголошується конкурс 
«Обласний центр екстреної 
обласної ради.

вул.

да зайняття л 
медичної допо

ад
«Ні

Правові підстави про
України про охорону здоров 
№ 1094 «Про затвердження П 
державного, комунального закл 
ради від 04.03.2014 № 1142 
громад сіл, селищ, міст Рівненсь 
21.08.2020 № 1761 «Про конк; 
керівників закладів охорони здорі 
Рівненської області», розпоряд: 
«Про проведення конкурсу н 
«Обласний центр екстреної медИ 
ради, розпорядження голови Рівн 
окремої конкурсної комісії 
комунального підприємства « 0 і 
катастроф» Рівненської обласної

е є д є н н я  к о н к у

я», постанова 
орядку провеД 
у охорони з до 
ро управління 

кої області» зі 
;фсну комісію 
ов’я спільної 

ження Голови 
а зайняття п 
чної Допомоги 
енської обласн 

пррведенн 
бласннй цент 
ради.

для

Найменування закладу
медичної допомоги та медицини

унальне 
катастроф» Рії

Юридичне та фактичне місцезнаходження заклад^: 33028, місто Рівне, 
Котляревського, будинок 5.

Основні напрями йоге 
інформацію з обмеженим дое
Згідна статуту:

створення разом із Влас: 
вчасної, цілодобової, доступно 

тальному етапі та плати 
ни;

пндош: 
У краї

■ організація роботи у 
відділу для приймання викликів 
їх виїзним бригадам екстреної ме),

розлі
надзв

уп:
(висо
наст;
ДІЄВОҐі

стану

забезпечення організацї та надання 
у фізичного чи психічного здоров’я 

ичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
ад;

■ транспортування осіб, 
обов’язкового медичного супро 
області, України та за її межі (ц 
законодавства України);

наданнівзаємодія з суб’єктами 
ікоспеціалізованої) медично' допом 

ництва у наданні меди 
о лікування хвороб, травм 
здоров’я пацієнта;

осади директора кої 
моги та медицини

рсу: Закон Україн 
Кабінету Міністрів 

;ення конкурсу на 
ров’я» зі змінами, рі 

об’єктами спільної 
змінами, рішення Рі 
для проведення кої 

Власності територіалі 
Рівненської обласно:' 
зсади директора к 

та медицини ката» 
ої ради від 17.11. 

я конкурсу на з 
екстреної медичн

ком

ДІЯЛЬНОСТІ 
тупом: коди

- медична практика з надання екстреної медичної допомоги на дошпитальному етапі;

ником 
і, без
их медичних

умов д. 
эплатної

ої доі 
, отруї

цілодобовому 
від нас 
дичної

елення
допомо

я перв 
оги (зан.

ПОМОГИ,

єнь, па'

Дедаток
до протоколу №1від 19.11.2020

и «Основи законодавства 
України від 27.12.2017 

зайняття посади керівника 
шення Рівненської обласної 

власності територіальних 
вненської обласної ради від 
нкурсів на зайняття посад 
них громад сіл, селищ, міст 
ради від 06.10.2020 №112 

рмунального підприємства 
.сгроф» Рівненської обласної 
20 №127 «Про формування 

няття посади директора 
ої допомоги та медицини

.202
а и

підприємство «О 
«енської обласної рі

бласний центр екстреної 
;и.аді

з додержанням в
КВЕД 86.10 Діяльй

;ля забезпечення пр 
якісної екстрене)! 

послуг відповідно

режимі єдиного ц: 
за екстреною медичі 
ги Центру;

екстреної медичної 
пацієнтам, у том

які перебувають у невідкладно 
роду, до закладів охорони здоров 
а безоплатній та оплатній основі

рнної, вторинної (сп 
ладами охорони здорі 

своєчасного діагн 
фологічних станів з

мунального підприємства 
катастроф» Рівненської

змог законодавства про
ість лікарняних закладів.

ірва громадян на отримання 
медичної допомоги на 

до чинного законодавства

перативно-диспетчерського 
йою допомогою та передачі

допомоги у разі гострого 
у числі при виникненні

му стані та потребують 
’я територією Рівненської 

у відповідності до чинного

іеціалізованої) та третинної 
ров’я) з метою забезпечення 
юстування та забезпечення 
урахуванням особливостей



- забезпечення дотриманій, 
стандартів у сфері охорони здоро

орган;

щодо

■ впровадження нових ал: 
дошцитальному етапі, форм та м

- участь у проведенні 
населення (заходах, проектах, о 
вмінь з надання домедичної до 
екстреної та невідкладної медй 
здоров’я Рівненщини;

функд 
стан)1 
допої 1'

Центру

- взаємодія з аваршно-ря 
ами виконавчої влади під ч

■увальними сл; 
ас виникнення

- координація дій бригад 
надання екстреної медичної

оритмів, прот з 
гтодів лікуванн

участь у державних та 
іонування служби екстрен 
служби, навчання, підготс 
оги Центру);

- проведення розрахунку 
постійного або тимчасового баз|у 
надання населенню екстреної м< 
екстрену медичну допомогу», вр 
відповідних пропозицій та над; 
розробки планів розвитку екстреної меди

я міжнародну 
в ’я та у галузі

ужбами та з іншими 
надзвичайних ситуаИ:

екстреної медичної допомоги та 
допомоги;

OB1TH1X

інформаційної та освітньо-роз’ 
іах) з метою популяЬ 
ілим у невідкладни: 

серед медичної с

програм 
помоги потери 
чної Допомог з

регіон); 
ої 

вки та

альних програмах щодо р< 
іичної допомоги (покращен 
перепідготовки персоналу

необхідної кіл і; 
бригад
ДОПОМі

я на роз 
екоменд 

чної до

вання 
одичної 
несенн 

дння рі 
ме,

медико-санітарний супроді, 
платгіш основі у відповідності 
Власника) та заходів за участю осіб

організація проведення 
(удосконалення теоретичних знан 
підро іділу Центру згідно чинних

проведення підготовки ( 
медичних працівників закладів 
медичної допомоги пацієнтам у н

тренінгів, маистер-класів, тощо, включаючи виїзні цикли) для 
охорони здоре
евідкладному

- організація та проведення підго 
які не є штатними працівниками Центру 
приватних закладів охорони здоров’я, 
відпозідно до чинного законодавства України,

- моніторинг забезпечення та рацюналіі 
медичного призначення, медичного обладнання

- придбання, зберігання, Перевезення, в 
психсітропних речовин, їх аналогів та прекур^ 
України;

д масових заходів та спортивних 
до чинного законодавства У краї 

, стосовно яуих здійснюється дер

підготовки медичних 
ь та відпрацю з; 
правових регул

х принципів доказе) 
екстреної медичної

воі медицини та галузевих 
допомоги;

центральними та місцевими 
ій та ліквідації їх наслідків;

закладів охорони здоров’я

колів надання екстр 
я захворювань та нев

яснювальної роботи серед 
изації необхідних знань та 

х станах, а також надання 
пільноти закладів охорони

кості та планування 
екстреної медичної 

оги відповідно до в 
гляд Власника (уп<Ь: 

ацій органам місцен 
помоги у Рівненські

працівник^ 
ання практичних н 
яторних актів для т;

еної медичної допомоги на 
ідкладних станів;

озвитку та удосконалення 
ня матеріально-технічного 

Системи екстреної медичної

місцезнаходження пунктів 
допомоги для своєчасного 

Ймог Закону України «Про 
вноваженого ним органу), 
ого самоврядування щодо 
й області;

змагань (на безоплатній та 
ни та регуляторних актів 
ііжавна охорона;

в, які є у штаті Центру 
айичок) на базі структурного 
акого виду діяльності;

ов’я Рівненщини з 
стані згідно рішень В

питань надання екстреної 
ласника та наказів Центру;

нетовки (навчання) осіб, що 
медичних працівників гос 

громадян чи зацікавлених 
аказів Міністерства

ьне використання л 
та транспортних зао

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

мають медичної освіти, та 
прозрахункових установ та 
осіб -  на платній основі 

бхорони здоров’я України;

нкористання та знипЦ; 
орів згідно з вимог;

ікарських засобів, виробів 
обів;

;ення наркотичних засобів, 
Ями чинного законодавства



і

медичної допомоги та медичних 
та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

М'ї,

- координація діяльності 
іншими суб’єктами надання 
(спеціалізованої) та третинної 
службами, що опікуються добробутом 
правоохоронними органами;

інши: 
(високо 
межі

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідк:
послуг, зокрема лікарських засобії

медичного пері 
динної дошж 

(високоспеціалі з

- надання платних медичн 
спортивних змагань, перевезенн 
межами, навчання (підготовка) 
порядку, встановленому чинним зак 
юридичними особами;

(роналу із надання еке 
оги, зокрема заклад; 
ованої) медичної до 

заселення, зокрема

ме,их порлуг з 
я паціунтів по 
осіб без меди

надання будь-яких послуг. 
Ц суб’єктам господарювання, 

оспеціалізовану) медичну
ами;

■ організація та проведен 
практичних конференцій, науков 
удосконалення, інших освітніх 
спряім ованих на професійний 
спеціалізацію медичних та неме, 
працівників Центру у таких захо, 
За рез ультатом їх проведення 
кваліфікації, перепідготовку та/ 
відповідності до вимог законодав

, у відповідно 
, що надають 
допомогу на

іих для надання екстреної 
(у т.ч. наркотичних засобів

треної медичної допомоги з 
;ами первинної, вторинної 
помоги, а також з іншими 

соціальними службами,

супдико-санітарного 
території Рівненські 
чної освіти основам 

онодавством України за

роводу масових заходів та 
ї  області, України та за її 

домедичної допомоги, у 
угодами з фізичними та

сті до специфіки (зав, 
первинну, вторинну 
території Рівненське ЇЇ

ня з їздів, конгресів, симпозіумів 
их форумів, семінарів, тренінгів, 

навчальних та інформаційно 
розвиток, підвищення кваліфікації 
дичних працівників, в тому числі 

території Рівненської облает 
видавати відповідні 

або спеціалізацію медичних та

дах на 
тр має право

ства України.

Адреса приймання доку
Просвіти,!, каб.328.

e-mail

Статут, структура закладу: електронне 

Кошторисні призначення для фінансов]о 

фінансове забезпечення підприємства на 

Дата початку приймання 

Кінцевий строк приймання документів

ментів; для

посилання.

докум ентів д.

Номер телефону та адреса електрон
oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівнії

го забезпечення діяльності закладу:

£020 рік складає 406 000,0 тис. грн 

Ля участі у конкурсі: 20.11.2020

Перелік документів, що подаються пре'

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі 
посаді) за формою згідно з додатком 1 
керівника державного, комунального закладу
Кабінету Міністрів України від 27

3) резюме у довільній формі;

дань, цілей) роботи Центру 
(спеціалізовану), третинну 

області, України та за її

круглих столів, науково- 
еурсів, циклів тематичного 
роз’яснювальних заходів, 
ї, перепідготовку та/або 
на платній основі; участь 
і, України та за її межами, 
документи про підвищення 

немедичних працівників у

для участі у конкурсі: 04.12.2020

участі в конкурсі:

ноі пошти для
ків закладів 03).

33013, м. Рівне, майдан

довідок - тел. 26-18-44,

тендентом для участ і в конкурсі:

із зазначенням основ 
до порядку проведення кок 

охорони здоров’я, Зі 
12.2017 № 1094 (електродне посил

них мотивів для зайняття 
курсу на зайняття посади 

утвердженого постановою 
шня);

mailto:oblrada@rada.rv.ua


4) автобіографія;

5) копія (копії-) документа (документи:) 
кваліфікаційна категорія, підвищення кв; 
претендента кваліфікаційним вимогам до керій: 
трудової книжки або інших документів,! що під

6) згода на обробку персо: 
конкурсу на зайняття посади ке 
затвердженого постановою Каб і 
посилання);

нальн
рівника держав 
нету Міністрів

про освіту, наукої 
фтіфікації, які під 

ника закладу охорс 
верджують досвід р

их дандх згідно з додатком 
ного, комунального 

України від 27.12

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій 
та електронній формі;

8) довідка МВС про ві 
претендентів);

9) медичні довідки прр стан здоро з 
психоневрологічному та наркологічному заклад: 
МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій преті

10) попередження стосовн 
вимоі| та обмежень, підписане 
Порядку проведення конкурсу на 
охорони здоров’я, затвердженої^ 
№ 1094 (електронне посилання);

Порядку проведення конкурсу на 
охорони здоров’я, затвердженого постановок) 
№ 1094 (електронне посилання);

Дек;

о встановлени 
претендентом

вий ступінь, вчене звання, 
тверджують відповідність 
ни здоров’я, а також копія 

фботи;

2 до Порядку проведення
закладу охорони здоров’я, 

.2017 № 1094 (електронне

дсутність судимості (чийна на лату розкриття пропозицій

’я, щодо перебуваї 
і охорони здоров’я за 

еіндентів);

к Законом України <■ 
на посаду, за форме >: 

зайнятітя посади керівника держави!
Кабінету Міністріо постановою

11) заява про відсутність у діях особи
зайняття посад

:|Гі

12) підтвердження подання декларації 
держаїви або місцевого самоврядування, за м ин і 
третьої статті 45 Закону України «Про запобіганн 

:ументи, крім заяви про участь у конкурсі

Вимоги до претендента: Вища о 
знань «Управління та адміністр; 
«Право» або «Соціальні та по 
здоров’я» та спеціалізацією «Ор 
керівних посадах 7 років.

світа II 
/вання» або << 
ведінкові наук: 
данізація і упр:

конфлікту інтересів 
и керівника держави 

Кабінету Міністрі

ння особи на обліку у 
формами, затвердженими

:<Про запобігання корупції» 
ю згідно з додатком 3 до 
ого, комунального закладу 

в України від 27,12.2017

згідно із додатком 4 до 
ого, комунального закладу 
в України від 27.12.2017

особи, уповноваж«: 
лий рік (відповідно 
я корупції»).
подаються в запечатаному вигляді

ої на виконання функцій 
до абзацу першого частини

рівня за ступенем мг.і 
:< Публічне управління 

и» або «Гуманітар 
авління охороною

гістра спеціальності галузі 
та адміністрування» або 

ні науки» або «Охорона 
здоров’я». Стаж роботи на

Вимоги до конкурсної пропозиції: кон
розвитку закладу на середньрстрокову пе 
передбачаються: І

план реформування закладу протягом одй

турена пропозиція 
рспективу (три -

ого року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з

підвищення ефективностіпоказників закладу,поліпшення економічних Уа фінансових 
його діяльності, запобігання корупції; 
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікувано']' динаміки поліпше|ння основних показників 
діяльності закладу.

оже містити проект плану 
п’ять років), в якому



Е

Умови оплати праці керівника
посадовий оклад за тарифікаційним розря, 
з урахуванням кваліфікаційної категорії 
надбавки та доплати у відповідності д 
контраст за типовою формою згідно п<
№ 792 (електронне посилання).

комісії 
окремої 
проведе 
конку

Дата проведення конкурс;
щодо розгляду заяв претен 

конкурсної комісії із за<̂ . 
ння з ними співбесіди та 
у однієї кандидатури, якарс

Місце проведення конкурсу: м.Р)вне, майдан Просвіти,!, кабінет ЗОЇ.

у: 08.(12.2020 
.центів і доданЦ 
луховуванням 
здійснення ш, 

відповідає вста

закладіу із зазначенням іс
дом керівника закладу склад 

За рішенням органу уп 
р чинного законодавства. '
останові Кабінету Міністрів

о 10.00 год. -  засід 
х до них документів 
конкурсних пропоз 

ляхом голосування 
ювленим вимогам

готних умов контракту:
ає 7142 грн, підвищується 

равління встановлюються 
керівником укладається 
України від 21.08.2019

,ання окремої конкурсної 
; об 11.00 год. -  засідання 
ицій учасників конкурсу, 

відбору з числа учасників 
переможця конкурсу.


