
засідання окремої конкурсної ко 
посади генерального директора 
Обласний центр психічного здоро

ПРОТОКОЛ №1
ля проведенняМІСИ

КОМЧГН

1^.01.2021 року 

Місце проведення: Рівненська обласна рада

ів’я

.201
Окрема конкурсна комісія 

Міністрів України від 27.12. 
проведення конкурсу на зайняття 
закладу охорони здоров’я» зі змі 
21.08.2020 №1761 «Про конкур 
зайняття посад керівників закл 
територіальних громад сіл, селищ 
ради від 15.12.2020 №31 «Про ви 
ради (органу управління) до складу 
яр зайняття посад керівників з 
територіальних громад сіл, селищ, 
голови Рівненської обласної ради 
конкурсної комісії для проведення 
директора комунального підприєме 
здоров’я населення» Рівненської

Присутні: Ясенюк І.Є. - голова к 
комісії:, Романчук О.М., Голі 
Жимолостнова Т.П., Дідик Л.О.

Відсутні: Самардак К.В,

Засідання окремої конкурси 
Євгенович.

Слухали:

Ясенюка Ігоря Євгеновича — го. 
Порядок денний засідання окремої

д
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ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний

1.
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я спільної власності 
області», рішення обласної 

в Рівненської обласної 
комісії для проведення конкурсів 

охорОни здоров’я спільної власності 
Рівненської області», розпорядження 

01.2021 №03 «Про формування окремої 
зайняття посади генерального 

обласний центр психічного
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Секретар комісії, члени 
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голова

який
місії.
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комісії Ясенюк Ігор

запропонував затвердити

конкурсної комісії:
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порядок денний:

1. Про оголошення щодо проведення 
посади генерального директора 
обласний центр психічного здоров’

ГОЛОСУВАЛИ:
Ясенюк І.Є. -  «за», Лозова О.В 
Грмон О.О. -  «за», Волчкр Б

ком

Жимолостнова Т.П. -  «за», Дідик Д .0 .4- «за».

За -  «8», утримались -  «О», проти

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
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Порядок денний засідання постійно діючої конкурсної комісії затверджено.
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ю1. Про оголошення щодо проведення 
посади генерального директора 
обласний центр психічного здоров’я населен

СЛУХАЛИ:

Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голов 
Проведення конкурсу на зайнятт 
комунального підприємства «Рівн 
Населення» Рівненської обласної ра.

у комісії, який 
я вакантної 
енсь 
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кий об|і

ВИРІШИЛИ:

вакантної1. Оголосити конкурс нН зайняття 
директора комунального підприємства «Рівненський 
здоров’я населення» Рівненської обласної ради

2. Затвердити зміст оголошення про 
Носади генерального директора комунальн 
обласний центр психічного здоров’я населр 
(додається).

3.Оприлюднити оголошення 
посади генерального директора 
Обласний центр психічного здоро 
офіційному вебсайті: http://ror.gov
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Додаток
до протоколу № 1 від 12.01.2021

Оголошується конкурс на зайняття п 
підприємства «Рівненський обласний центр 
обласної ради.

Ос

конкурсу: Зав оіі

:ьне Лі,Найменування закладу: комунал 
психічного здоров’я населення» Рівненської облас

Юридичне та фактичне місцезнаходженні
вул. Дубенська,64.
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я провед 
ності 

від

курсу

ріш

Правові підстави проведення
України про охорону здоров'я», постаїнова Кабінету 
№ 1094 «Про затвердження Порядку проведен 
державного, комунального закладу охорони здоро 
ради від 04.03.2014 № 1142 «Про управління 
громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змі 
21.08.2020 № 1761 «Про конкурсну комісію дл 
керівників закладів охорони здоров’я спільної вдає 
Рівненської області», рішення обласної ради 
представників Рівненської обласної ради (органу 
проведення конкурсів на зайняття посад керівників 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівне 
Рівненської обласної ради від 22.12.2020 №156 «Про nbj 
генерального директора комунального підприємства «Різне 
здоров’я населення» Рівненської обласної ради, розпоЬяд 
ради від 11.01.2021 №03 «Про формування окремої к о н яр е  
на зайняття посади генерального директора комунального 
центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної

Це:
ади ген 
ихічно

управл нгя) д
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Основні напрями його діяльності 
інформацію з обмеженим Доступом: коди КВ 
Згідно статуту:

- здійснення лікувально-профілактичн 
відповідно до чинного законодавства У краї 
забезпечення населення всіма видами 
кваліфікованої, планово-методичної допомоги, 
потреб членів трудового колективу;

- забезпечення попиту населення області в 
стаціонарній психіатричній допомозі;

- організація та надання кваліфікованої пл 
допомоги населенню області із залученням,, у раз 
лікувальних установ області;

- надання невідкладної психіатричної дон 
негострому періоді , незалежно від місця 
доставлених швидкою допомогою та органами в

- проведення профілактичної роботи з метою попе] >ед:
психіки та поведінки внаслідок вживання ГІАР (психоактивн

динамічний нагляд за особами з розладі 
внаслідок вживання ПАР;

- примусовий огляд осіб для надання психі
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ради».

пі,

во «Рівненський обласний центр

ацням 
1

мог законодавства про
З Діяльність лікарняних закладів.

ifior:и,
ово-дослідн*

орно-
Зс.беЗП

ЄННЮ як 
і віку 

прав

жен 
І речі

ами психіки, р

атрично допомоги з

«Основи законодавства 
України від 27.12.2017 
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нами, рішення Рівненської обласної 

власності територіальних 
ненської обласної ради від 
курсів на зайняття посад 

иторіальних громад сіл, селищ, міст 
№31 «Про визначення 

аду конкурсної комісії для 
сорони здоров’я спільної
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33010, місто Рівне,

надацня медичної допомоги 
ицької діяльності щодо 

консультативної, стаціонарної, 
ля соціально-економічних

консультативній поліклінічній та

нОво-к онсультативної психіатричної 
і необхідності, лікарів-спеціалістів

при гострих станах/ так і в 
хворих, що звернулися,

ихічних розладів, розладів 
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озладами психіки та поведінки

а рішенням суду;



- примусове амбулаторне лікування осіб для 
допомоги за рішенням суду;

- надання амбулаторної консультативної в тому 
допомоги фізичним особам без направлення закладу охорони здоров

- надання психологічної, психотерапевтичної 
безрплатній основі;

- отримання, зберігання, вико 
встановленими нинним законодавством форм 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

ристання спе ціальн 
дми, -в тому числі,

- надання медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами та розладами психіки та 
поведінки внаслідок вживання ПАР в умов ах денного стіа ціонару;

- організація взаємодії з іншими закладами охо 
наступництва у наданні медичної допомоги на різних 
ресурсів системи медичного обслуговування;

- залучення лікарів консультантів (лікаря-терапев'

Омоги н- надання психіатричної стаціонарної до 
дорослому населенню;

- примусова госпіталізація осіб, які 
суду для надання психіатричної допомоги;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам м 
спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я 
закладів у порядку, встановленому законодавством;

допомоги населенню на платній та

их рецептурних бланків _ за

надання амбулаторної психіатричної

числі психіатричної та наркологічної 
я на платній основі;

пл:;атні

рони здоров’я з метою забезпечення

лікаря-ото ларинголога, лікаря-хірурга, лікаря-офтальх олога
діагностичного процесу, в тому числі, змучення лікарів 
підприємці за цивільно-правовими договорами;

- проведення освідчення на предмет алкогольно
або перебування під впливом лікарських препаратів, що Ді шзкую гь увагу та швидкість реакції;

- проведення судово-психіатричної, 
психолого-психологічної, судово-наркологічної
втра|ги працездатності та обстеження військовозобов’язаних

- направлення на медико-соціальну експертизу осі

- здійснення видачі лікарського свідоцтва про см 
законодавством;

- надання соціально-правової допомоги особам, 
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР;

контроль та аналіз основних планових показників

- виконання спільно зі штабом ііивільцої оборбни об’єкта, та міста заходів щодо
забезпечення готовності медичної служби 
застосування факторів масового ураження 
інфекційних захворювань та епідемії;

, можливої ви юбничої аварії або спалаху масових

ресурсів- закупівля, зберігання та використання 
послуг, зокрема лікарських засобів, медичних виробів, обл

- дотримання персоналом медичної етики і дер 
інтересів медичного персоналу та пацієнтів

- гігієнічне виховання хвррих та пропаганда здорового споісобу

рівнях

та,

судово-п

для виписки наркотичних

й та безоплатній основі дітям та

страясдають не психічні розлади, на підставі рішення

едиічної] допомоги більш високого рівня 
шляхом направлення пацієнтів до цих

ТЭ,

що працюють як фізичні особи-

нарготичного чи іншого сп яніння

:ихологічноі, комплексної судової
експертиз,

до виконання

- проведення протиепідемічних заходів;

- придбання, перевезення, зберігання, використання для потреб Центру, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

ер]гь в 

стр.які

Центру;

зі

та ефективного використання

екс

стій:

«

лікаря-педіатра, лікаря-гінеколога, 
та інших) до лікувально-

кою втратою працездатності; 

порядку визначеному чинним

згідно

нт

ерти зи стійкої та тимчасової

аждають на психічні розлади,

покладених на неї завдань в умовах

законодавства;

необхідних для надання медичних 
аднання та інвентарю;

олош, захисту законних прав та

життя;



ведення установленої медичної
статистичної звітності про діяльність Центру та

- облік результатів роботи меди 
структурних підрозділів Центру;

- харчування хворих, в межах норм

чного і персоналу та

- транспортування пацієнтів транспортними засобами Центру;

- забезпечення харчування та прання білизни 
Центру або юридичними чи фізичними особами

- здійснення відомчого нагляду 
компаній, призначення експертів для перевірки

Щ цивіл ьно-правовими договорами; 

за діяльністю Центру, за зверненнями страхових

підвищення кваліфікації лікарів-інігернів, лікарів та середнього медичного
персоналу психіатричних та наркологічних за га д ів  області, 
медичних працівників, видання їм кваліфікаційних свідоцтв;

- проводить навчання та церепідгс
щозмінних передреисових та цісляреисових мед

- участь в організації та проведенні з ’їздів 
конференцій, наукових форумів, круглих 
чинного законодавства;

но з ч- нормування праці працівників згід

- провадження зовнішньоекономічн

- складання штатного розпису Центру в п

- підбір, облік, розстановка, підвищення ь

- покращення умов праці та відпочи

- здійснення матеріального та морального

- здійснення господарської діяльності, у 
забезпечення, оснащення сучасною апарату 
капітальних ремонтів приміщень Центру тощо;

документацій

визначених чгнгим законодавством;

Стан медичного

стол

инним законодавство

оі діяльності згідно із законодавством України; 

орядку і відповідно до чинного законодавства; 

валіфікації працівників Центру;

нку праДівни А  Центру;

- здійснення планово-іфінансової діяльності, у| тому 
планування діяльності Центру, виконання фінан

- здійснення внутрішнього фінансового к

- здійснення іншої не забороненої законе

, складання оперативної інформації,

ЯКОСТІ МіУ|щчНОІ

обслуговування;

контроль поточної діяльності

пацієнтів с:груктурними підрозділами

допомоги застрахованим;

проведення атестації середніх

товку уіедичнДх працівників методикам проведення
ичних оглядів водіїв транспортних засобів;

конгресів, симпозіумів, науково-практичних
семіДДрів тощо; в порядку і відповідно до

стимулювання проф

інтролю;

девством діяльності, необхідної для належного
забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного і|іроце|су, управління ресурсами, 
розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Центру.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

фінансове забезпечення підприємства на 2 |3 |і рік складає 

Дата початку приймання документів для участі;

м;

еійної діяльності Центру; 

то матеріально-технічногоrojviy числі своєчасно 
ЭоДэ, своєчасного проведення поточних та

числі поточне і дострокове 
ового плану, матеріальне стимулювання;

Кінцевий строк приймання докум Я Т ІВ ДЛя учас

у конкурсі

ті у ко

33 160,00 тис. грн

13.01.2021

нкурсі: 26.01.2021

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: іЗЗОІЗ, м. Рівне, майдан 
Просвіти, 1, каб.328.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок
e-mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів 03). і

тел. 26-18-44,

mailto:oblrada@rada.rv.ua


Перелік документів, вдо подаються претендентом

1) копія паспорта громадянина України;

для участі в конкурсі:

! 2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття
почади за формою згідно з додатком 1 до порядку" проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

; 3) резюме у довільній формі; | | | '! |

4) автобіографія; і м і н і  І і

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 
кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність 
претендента кваліфікаційним вимогам до| керівника за^ла^у охорони здоров’я, а також копія 
трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних і даних згідно і з додатком 2 до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне 
посилання); - і м і м  м

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

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на даіту розкриття пропозицій 
претендентів);

9) медичні довідки Про стан здоров’я, щодо 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони 
МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встанов

перебування особи на обліку у 
здоров’я за формами, затвердженими

ни «Про запобігання корупції»злених Законом Украй
вимог та обмежень, підписані претендентом на Іпосаду, за формой) згідно з додатком 3 до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 
охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів! України від 27.12.2017 
№ 1094 (електронне посилання); - м і !  і

11) заява про відсутність у діях особи і конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 
охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 
№ 1094 (електронне посилання); м і і і і і і

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 запобіганні корупції»),

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються із запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта II ріівкя за Ступенем магістра спеціальності галузі 
знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або 
«Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона 
здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на 
керівних посадах 7 років. м ! 11 |

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна 
розвитку закладу на середньострокову персп 
передбачаються: і

пропозиція мо 
ективу (три -

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



план реформування закладу протягом одного року; і 
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; і
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників 
діяльності закладу. і ,'п і і і

із завбаченням істотних умов контракту:Умови оплати праці керівника закла
посадовий оклад керівника та доплати встан овлюються 
Міністрів України від 19.05.1999 №859. З керівн 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019

Д ата проведення конкурсу: 29.01.2021 
комісії щодо розгляду заяв претендентів і 
окр

відповідно до постанови Кабінету
ся контракт за типовою формою 
92 (електронне посилання).

о 10.00 год. -  засідання окремої конкурсної 
доданих до них документів; об 11.00 год. -  засідання 

емої конкурсної комісії і) заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, 
проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників 
конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам -іпереможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,!, кабінет 301.


