
Оголоurення про проведенtlя Ko}lKypcy на зайняття посади геllерального директора
Кошtуна.llьного некомерчiйного пiдприсмства ЛисичанськоТ MicbKoi рали Луганськоi областi

<<Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>>

Правовi пiдстави проведення конкурсу: Закон УкраТни вiд l9.||,|992 Ns 280l-XII кОснови
законодавства УкраТни про охорону здоров'я>>, постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд27.|2.20|1
Nb l094 ,.Про за,гвсрll)(сlIlIя Поря;lку IlpoвelleHI|я KollKypcy tla зайl.lяття посади керiвника
лср)I(авtlоI,о, коьtlltlдл1,,,оr,о закJlа1,1у охороIiи з.tlоров'я>, розпорядженtiя керiвника вiйськово-
цивiльноТ адмiнiстрацiТ MicTa Лисичаllськ ЛуганськоТ областi вiд 17.12.2020 N9 892 кПро введення
посади генерального директора у КНП <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>>, наказ вiддiлу
охороltи з;lоров'я ЛисичаltськоТ MicbKoT tзiйськово-цивiльноТ адмil,tiстрацiТ MicTa Ссвсродогlсцькоl,о
райоrlу ЛисичаItськ ЛуганськоТ областi вiл22.0З.202l J\Ъ 9 <Про проведення KoIJKypcy на зайtlяr,тя
llосаJlи IсI{срzulьlIого,r,lирсl(],ора КIJП <<Лисtлчаllська багаr,опрtlфi;lьrrа лiкарl,tя>.

llайпrеlrуваttllя ltiдпри€lчlства: Кtlмtуltа-пьllс lIcKoMepttiйHe tliдlltриемс,гво ЛисичаtlськоТ п,ticl,KoT ра;lи
Лугаtt с bKcli' областi <<Л иси.tа t tc t,Ka багатоll рофiл ьна .ll i карня>.

Скорочеllе ltаймеltуваtlllя пiлприемства: КНП кЛисичаttська багатопрофiльна лiкарttя>.

Юридичrlе та фактичне мiсrlезltахолжеIlня: YKpaТlla, Лугаrtська об;tасть, MicTo Лисичагlськ,
проспект Перемогlа, булиlrок l34, поtllтовий iltдекс - 9Зl13.

OcHoBHi напрями дiяльностi: код КВЕД 86.10 кЩiяльгliсть лiкарняних закладiв)); код КВЕД 8б.2l
<Зага:lьгlа медичIIа практика)); код КВЕД 86.22 кСпеrliалiзована медична практика)); код КВЕД 86.90
кItlшга ltiя.llbtlicTb у сферi охороLlи злоров'я>.

_Осцlq_вцсц<1 цgтQtQ ,{I,цдlt!Qс]lJлдпрl]*€дýfЕа € надання в повI{ому обсязi ycix вилiв невiдкладноТ та
спецiалiзованот стачiонарноi медичrtот допомоги, спрямованих на збереження, полiпшенtlя та
вiдrtовлен tля злоров'я.

(.Talyl,; poзMitlleltcl lra офirtiйrtомlу сайтi Лисичаttськоi' MicbKoT вiйськово-ttивi.llьно_r алмirriс,граrtii'
('r,вt,рсljlоltеtlt,кого райоrrу Луt-аrtськоТ об:tастi за IIосиJIаlitlям
https:i/lis.gtl,u,.ua/attachrncnts/aгtictcU)З OZOZKSGS_ 84_ l 223 _27 _02_2020.docx

_Сrруцrура пiдцр_цýгr4ý]эа: адмiнiстративно-управлiнський пiлрозлiл; лiкува;rьнi пi.rtроз;ti:Iи;
,,loltoMi>ttlli пiлроз:ti:lи, у тому чис.rli госполарчi.

Iн-фqрЩзlt додасться.

f|aTa початку приймання докумеrlтiв л.ltя участi у конкурсi:з 08.04.202l року.

Кiнцевий строк приймання документiв .l_tля участi у KoHKypci: по 2 |.04.202l року.

Алреса приймання lloKyMeHTiB для участi в KoHKypci: 93l00, м. Лисичаllськ,
вул. iM. М. Грушевського, буtt.7,каб.24 (Bimri;I охорони злоров'я).

Особисто подати докуNlеtlти можна з llоtlедiлка до гl'ятницi з 9.00 до l5.00 год. ло вiддiлу охороtlи
,],Il()ll() в'я Л ис l..t ч zt ttc t,Ktli' лл ic ь коТ вiйс ь ко Bo-tt и Bi.ll ь ttоi алм iH icTpa rtiT Сс всродоl tецького ра йо rry
JIугаltськоi' об;rастi,}а вказаl{оIо виtllе адресоIо.
Cy,ттt,Bo: У виllа,tку надiс.tlаttltя заяви iз ltoKyMerlTaMи поtlll,оlо, у графi отримувача необхi:ttrо
зазtlаLlи,I,и: кКому: [-o.1toBttoMy сгtеt(iа"ttiсту-бухI,а;t,гсру ВоЗ ЛМВЦд, головi конкурсноТ KoMiciT -

Устимеllко А.ttев,ги tl i Bi KTopi BHi>.

IloMep телефоrlу та адреса електроtlноi пошти для ловiдок: тел. (0645lr)'7-З2-52, e-nlail:
_ylz@ЦýgoLl"la (тема: Конкурс lta зайняr-гя посаllи генерального директора КНП кЛисичаllська
баl,а,гоlrрофiльllа л i карня>),

IIерелiк локументiв, ulо полаtоться претендентом особисто. або надсилаються поIuтою
коrrкурснiй комiсiiдля ytlacTi в KoHKypci:



l ) llИСьмОва заrlва про учас Ib у KolrKypci iз зазttа,lсllIIям осlIоl]ltих мо,l,ивiв,I.tIя зайня l-|,я Ilоса.,lи зl i.,ttto
З ДО/tа'ГКОМ l посr'аttови Кабirrе,гу MilticтpiB Уrtраr'lIи Bi;r 27.12.20l7 Лl,r l094 ((Il;lt,l заttlс1-1.ililiсllIlя
ГlОРя,'tку IIровсдеt{llrl KotjKypcy tta зайняl]*гя I|осzulи ксрiвttика /{ep)lial]IloI,0, KoN/ly}la"|lLtloI,() зак. Iajly
охорони з.цоров'я> (лолаток l);
2) ксlгriя паспорта громадяtlиrlа УкраТtlи;
3) резrоме у ловirlьнiй формi;
4) ав,l,обiографiя (у ви падках, визнач еII их закоLlоltавс,rвом );
5) копiя (копiТ) докумеII],а (локумеrrт,iв) про освi,гу, llауковий cтyltillb, BLIeIle зваlllIя, KBa:licPiKaltiiilra
кit,l,еI,орiя, ltiлвиttlенtrя ква.lIiфiкаtliТ, якi гtiдтверл>I<ують Bi/tпoBiltHicr.b [lpe,I.eHlleHT.a ква;riфiкаtliiirrим
вимогам до генераль}lоI,о директора комунальlIого некомерtliйного пi,цприемсl,ва Лисичаtlськот
MicbKoТ рали ЛуганськоТ обласr,i <<Лисичанська баг-а,гопрофiльна лiкарня>, а,гакож коIllя,грулtlвоТ
кtlи)кки або iнших докумеttтiв, l]lo lli1l,гверджують досвiл роботи;
6) зг'сlда на обробку персо}lальttих /lзних згiдltо з /lollaTкol\,l 2 tlост,аltови Кабiнеr,у Мirriс,грiв Украi'rrи
Bi:t 27 ,l2.20l7 NЬ l094 <I1po за,гвер/l)(еttня Поряl;lку rlровс/lеllIlя KolIKypcy tla зайltяr,т,я liоса/lи
керiвltика /lер)(авlIого, KoMytlaJlbllot,o закJlаду oxopolI1,1 з/lоров'я)) (лола,гок 2);
7) KorrKypclla прогtозиtliя сlбсягоп,t lle бiльttlе l5 cтopirtoK друкоI]аllоI,о ,I,ексту t] llaIIepol]rii ra
с,]скl,роllIiiй формi;
8) .,tовiлка МВС про вiдсут,lriсть су:tимосr,i;
9) ме,'iичнi ловiдки про стан злоров'я lllоло псрсбування особи rla об:tiку у IIсихоlIсвро:tогiчношлу,I,а
ttарко:lогi.lllому закrIадi охоро}lи зllоров'я за формами, затверд)кеIIими Mirricr.cpcr-BoM охороllи
з,Ilоров'я УкраТни;
l0) полередження стосовIlо I]стаI]овJlеIrих Закоllом УкраТни <<I-1po запобiгаltttя коруllцiТ>> вимоl,r,а
обмеrкень, пiдписане r]ретенлеtlтом Ila гIоса/.tу, зl,iлно з,Ilo/Ia,I,KoNI 3 пос.l,анови Кабiнеr.у MirriclplB
УкраТни Bilt 27.|2.2017 N9 l094 кПро за,гверлжсtlня Поряllку rlроведення Kotiкypcy на зайttяl tя
tlОСа/lи керiвника llepжaBliol-o, комуl]альllого закJIалу охороIJи зilоров'я> (лола,гок З);
ll) заява lrpo вiлсутнiсr,ь у лiях особи конфлiкту irrтepeciB згiлно з дола1,1(ом 4 пос,l,аttови Kaбilrc,Iy
МirriСтрiв УкраТни вiд 27.12.20lr7 Л9 l094 кПро за,Iвер,ц)l(еtrllя 11орядку I1poBe/lellHrl KollKypcy lla
заГtttят"t,Я посадИ керiвника /tержавllого, комуlIаjIьt{огО закJIа,i]У охороtlИ з.,1оров'Я>> (.rtола,r,ок 4);
l2) lri;t,гвср/lх(енllя полаlitlrl деюrараItiТ особи, yllol]tlot]a}ltettoT на виконанtIя фуllкrtiй держави або
Mict{cBot'o самоврялуваtltlя, за миttулий piK (Bi.ltllorзiдtrcl /to абзаrlу перltlоl,о час,гиt|и r,peгboi с,t,а,г,I,i 45
За Kltty У KpaTrr и KI Ipo заt Iсlбi t,ai tttlя коруп LtiT>>).

dокупlент,и, окрiпr заяви про участь у KottKypci, tlодаються в запечатаному виглядi, iз
вказаllllям у графi отримувача - ((голOвllому спецiалiс-гу-бухгалr,еру ВОЗ ЛМВЦА, головi
KollKypclloi KoMicii - Устименко Алевтинi BiKTopiBrti>.

ВU.цI_о_!Iдальц_Lщ!_задосr,qдiрд,iстьllqвццддоц)цr,9щrЕ_цýý9_ IlpgLeдllgцд

вип,lоги до претендента:
l, Вища освi'га II рiвtlя за с,гупеtlем магiстра спецiа.гlьllос,гi l,а;lузi зIIаtlь <Управлitlttя ,I,a

а;tмiнiстрування)) або <Публiчне управлiнllя та адмiнiс,груваIlня) або кПраво> або кСоцiальrti r.a
повелittковi ttауки> або <Гумаrliтарнi науки)) або кОхорона здоров'я>> та сгlецiалiзаuiсlо кОрганiзаttiя
i уlrравлirrriя охороною здоров'я>>.

2. С,галt робот,и tla l<срiвrlих IIocai{ax не MeHllle 5 poKiB.

Дq_взrr:gt_эдати. Консти,l,уtliю УкраТllи, зако}Iи, посl,аtlоt]и, yKa1]l4, розIIоряд)кеtlня, рittlеllttя la itlttti
нормативI{о-llравовi акти оргаltiв дерrкавltоТ вrlа/lи i мiсцевоl.о самовря/lуваIllIя, якi регу.гltокr.l.ь
порялок /1iяльlIост,i закJlалу охороtlи з/lороlз'я; llрофiль, сltецiалiзаrtirо й особлttвосr,i сгрукrури
ЗаКла/tу ОхороI{и з/lоров'я, lIо/lill,кове,га ексlлоl,iчIIе закогl()Jlаt]с,гt]о; Ilерсгlектиtзи, tli,г.lизtrягri i cBiloBi
тенденцiiтехllоrlогiчгtого, техrliчtiого, економiчllоr,о i соцiаJIьl{ого розвитку галузi i закладу охор()IIи
З/tороВ'я; можливостi ефективtIого використа}I}lя виробничих потужностей, ltаявнl,.lх техIiоrIогiчrtих
процесiв, Тх реструктуризацiТ або замiни; кадровi ресурси закладу охорони здоров'я; порялок
розроблення i затвердження бiзнес-планiв, фiнаrrсових lIrtaHiB (у разi необхiлнос,гi) l,a tlpolpaM
ВиРОбничо-ГосПоДарськоТ дiяльrлос,t,i; ринковi ме,t,о/lи госIIо/lарюванtlrl ,r,a yltpaB.lIittIlя; Ktltl'tollK,I),py
РИНКУ; ПОряДок УкЛаДен}lя i викоtlанllя господарських,га фiнансових договорiв, t,zl.1tузевих r,арисРttих

УГОД, коЛекТивних договорiв та регулювання соtliальtlо-трудових вiдtlосин; вiтчизнянi i зарубiжrIi
лосягнення науки та технологiт у вiдповiднiй галузi виробниц,гва i досвiл завоюI]ання позицiй tta



cB1,I,ot]иx,I,it pet,lo}laJlb}Iиx риIIках IIpo/lyKItiT' основи ско}|омiки, менеджменту, марке.ги}lI.у,
opl,tltliзallit() виробниl(тва, tIpalti та уltравлiнlIя; етику лiлового спiлкування та ведення гlереговорiв;
TpyjloBe законодавство, техIlологir' iнформашiйrtого забезпечення управлiння, форми та методи
робоr,и iз засобами масовоТ iнформаltii'; праI]иJIа дiлоlзого етиl(е].у; сучаснi ,u.od" комунiкаttiй та
зв'я:зку; сучас}lу наукову лi,гературу та науково-практичну перiолику за фахом; ме]1;/lику
визIIачеllllЯ lrот,ребИ в ,,liкарсьКих засобаХ. медичIlиХ виробах, об:lадtlанtri; спеrtиdliку ме}lеllжмеlI-гу
l i\{apltcl,1lIItv в t,a.llV li oxop()llIl ,l;ltllrtlв'яI.

ВипtогИ.IIО ко]|курсl{Оi ll1lоltозиtцii: KollKypcIIa гtроltозиtцiя учасllикiв конкурсу форпlус.гt,сяtlijltltllзiiltttl .i[O IIоllя;trtУ tIРОВС/tСtll{я коIIкурСу lJa зайняr-гЯ посаllИ керiвrlи'ка r,aрп,оо,,п,.u,
ко\lуtIа,цьI{оl,о закла,'tу охороllИ з,,1оров'я, заl,верllжеIlого tlостilrlовоlо Кабirrе,гу MillicTpiB YKpai'l tlr
Bi,r 27,12,20l7 м l()94, Moi*e бут-lr lrpc/tcTzll]Jlella У /tpy*oBallo'y та електроtIIIо'lу вигJIя/li та лtас.
мiсtи,t,и IIр()t,к,г tlJlatly розl]игку KOMyrlaJIbllol,o lleкoмepLliйrlo1,o пiд,1р"araтва ЛисичаtlськоТ MicbKoT
ра.rи Луr,аrtськот об"rlастi клисичаttська багатогrрофiльна -пiкарня> на середньострокову tIерспек.I иву
(грtt - tl'ят,ь poKiB), в якому llсредба.lаються:

Il"rlall рсформуl]аlltlя коN,lуliа,IIьtIого tlеltо]чlерчiйного гtillгtрисмства ЛисичанськоТ MicbKoi'patittt
JIУ l'аttСЬКtli'tlб.ЛаСr'i <<JIИСичаtlсt,ка баt,а,гоlrрофi"llьltа .lliкарttя> протяI.о]v олIlого року;'ja,\()jlll З Bt,ll{ollallllЯ ЗаВ,ilа}lь l(oMytIaJlbtl()1,o lieKoN,rcplliйrlo1-o tli2lltpиcMc.t.tзa JIиси.tаllсt,кtli,
rtict,Kot' ра,,tи J'Iугаltськоl' об:lасr,i кЛисичаltська баl,ато,,рофiпо,,u .lliкарня> i резу.llьтати аttа.lliзу
\|O,/li-,lllI]}1x 1rltзикiв, llроrlозиttiТ з lto.iliпlltelltIя скоlIомiчllих,га cPilrartcoBиx показIrикiв пi:rllрис]чlстl]а,
гti.ltзt.ttlictittя c(lcKT,lltlttoc-l,i йоt,tl лiя.rlьttсlсr.i, запобiгаtlня корупчii;

lIрtllIозиllii IllO:llo за"rIуtIсlIIlя irlвес,гицiii /UIя розвитку комуr{аJIь}Jого
rti,,tltриr ltс ttзa JIиси,tilttськrrl MticbKtlT раj{и JIyl,atlcbKclT об;rастi кJIисичанська
;tiкttрttя>>;

Ilр()Il()зиIllI (tзt,,lоirlос,l,t) llloll() очiкуваtrоi'/lиttамiки llо,,Iiпttlеtlrlя осtlовIiих гtttказtIикitl
;{iя;lbtttlcti KoMytta,Ilblloto IlcKoMcpttiйllo1-o lIiлttрисмст,ва ЛисичаllськоТ MicbKoi рали Jlyr.attct,KoI
об. tac-l, i <<_ l t t с и ча ttc l, ка ба I.al.() lr po(l i.lr ь l l a,r i кztрttяll,

!}rt]r]i] ()tl,iillи-- lLрцitL_ -lc-i]9p_a.l]l!t|,oJ9_*-i-\цр!,цLQра___кqщуцаJIьноt.о Ilекомср!цйцага lriдцр_и(цс,гцq
Jlдgllч.ttrсьцаl Mlcbl{oi'ра lщаtrсддql-qýr,u.ri ,,Jl".""u, iз,JазIlачсIll]яrr iсlqтlrих у_цоц KoLll-p_aK:Iy_: IIоса/lоt]ий окзlаll генераJlьtlоr.о /lиректора комуtiальtIоI.о
tlскоr срцiйttоl,о llillllрисмстtза Лисичаttськоi' MicbkoT рали Луганськоi об.пастi клиси.tаtlська
бat,aтoltpoc}li;It,tta -lt ittарttя> iз зазttа,lсttttям iсr-о,гних умол контракту визначасться вiдгlовi/lllо jlo
Ilос,гаtiоI] Кабiнету MiHicTpiB УкраТrlи вiл З0.08.2002 J\.9 l298 <<Про otIJIaTy прачi працiвникам tta
clcttotli (-jlиtttlT r,арисРrrоI сir,ки розРяltiв i косфirtiсrlтitз з огl;lати llраrцi ,,pa,tiul,"oiB ycialroB, зtll<,,Ia,,1iI;'ta орt,аttiзаttiй окрсп,rих t-а.ltузей бtt1,ll>Kcr.tlor' сфсри>, Bi;r 29. l2.2009 м l4l8 KI-Ipo заl.вер,L(iкеtlня
I-1оря.,tкi'l]tllL,Iаl,}| ltа, lбавкlt за I]исjIуl,У poKiB мс.,(ич}lиМ та фармаrtсв,гичl]иМ lrpaLцiBrrlrKaM jtcb;ttaBtrиx
l,а K()\lytla_,t1,1l14x зllк.,tа.,till ()\OpoIlt| ,l.,lороI}'я>>, Bi;t l 1.05.20 l l Nr 524 кПи.гаtlllя о,,,,о.r" rtраrцi
ltpatlitзtlиKar,t УС'ГаII()R, заtк.llаjtitз t,a орl,аrriзаrtiй сtкремих l,а.llузей бюllrксr.ttоi'сфери>,r.а IIаl(аз},
Мirriс,rсllс,tlза tIpaIti l,a cotlitt-,tbttot'llсl,,liтиttи Украr'llи iMirricTcic,гBa охоро}Iи зllоров'я УкраТlrи Bi,t
()-5 l0200-5,Yrl 30ij/5l').ЗаllСССt'РОI]аllоl,tlвМirriс,гсрс,гвi roclиttii'YKpai'rlиBi;ll7.10.2005_I,{el209ill489
<<llpo I]tI()ряlllкуваlillя умов оllJ]ати llparti llраt{ilзникам auппuдiu охорони здоров'я та установctl tli ajt t,t t о l () .jax ис l,y tIaceJIe}l I lя )).

/(aтa провслеlttlя KotIKypc),:
22,01,202l POKlz о l0:00 го/t. - ЗаСi,,lаltгtя KoIiKypclioT KoMiciT lI[o/to розгJIяду заяв I1ретсlt,,tеlt.гiв i
.,t()_tllIlll\ .,t() IlIt\ .ltlK_r rlctrl itl.

22,01,202l року О l 0: l 5 1,o;t. - засiдаtlllя ко}lкурсr{оI KoMiciT iз розгляду та заслуховуванIJя коIIкурс}Iих
tlроltозиtlil*t учасtlикiв kol{kypcy, провеllеlltlя з }iими спiвбесiди та.здiйсtlеtlня цjляхом гоJIосуваIIllя
вi.,tборi'з tl исJа у.tасllикiв KotlKypcy однiсТ каIlдидатури, яка вiдповiдае встаtIовJ]еним вимоI-ам -
tlcpe\,I()7il lя K()ll курс\/.

tteKoп,tcpI ti й t till tl
багат,tl ltрtlф i;l L tt а

Bl йськово- tlи rlt-,l ь tlo t'

(м. Лиси.tаllсl,к.

Miclte провелеtllrя KotlK},pcy та адреса: Maлt.tй зал JlисичанськоТ MicbKoT
a.,1rrlrtic,гpattil' Ct:Bc.ptliltlttcllbKOt.() райоlrу ЛуганськоТ об:lастi
Bv-t. irt. М. I-1ryrrreBcLKoI-o. бу;r. 7, l rroBepx).










