
               07.02.2020                                                                                м. Київ 

       

            Протокол 

 

Засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва  

 

   

Присутні члени комісії: 

АНДРЄЄВ В.І. – перший заступника голови Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова комісії; 

ТУРЕНОК І.В. – заступника начальника відділу охорони здоров’я, секретар 

комісії;  

РЕЙФ В.І. – начальник відділу охорони здоров’я, член комісії; 

НАЗАРЧУК М.А. – начальник юридичного відділу, член комісії; 

ШЕПЕТІН О.В. – заступник начальника відділу управління персоналом, 

 член комісії; 

ГЛОНЬ Н.Л. – зав. амбулаторії КНП «ЦПМСД № 1» Шевченківського району   

м. Києва, член комісії; 

ГРИГОР’ЄВА О.П. – зав. амбулаторії № 1  КНП «ЦПМСД № 1» 

Шевченківського району   м. Києва, член комісії; 

КАЗАКОВА В.Ф. -   зав. амбулаторії № 10  КНП «ЦПМСД № 1» 

Шевченківського району   м. Києва, член комісії 

ЧИЖ Ю.І. – голова Громадської ради при Шевченківській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

      

Порядок денний: 

 

1. Організаційні питання. (склад конкурсної комісії, правові підстави 

проведення конкурсу, питання щодо зміни складу комісії, питання конфлікту 

інтересів у членів комісії) 

Доповідає :                                                 Андрєєв В.І. – голова комісії   

                                  

2. Визначення переліку документів, що надаються претендентами для 

участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва.  

Доповідає:                                                 Туренок І.В. – секретар комісії 

 

Голосування. 

 

3. Вимоги до конкурсних пропозицій. 

Доповідає:                                                 Туренок І.В. – секретар комісії 

 

     Голосування. 



  

 

4. Вимоги до претендентів. 

     Доповідає:                                                 Туренок І.В. – секретар комісії 

   

Голосування.  

 

5. Умови оплати праці директора. 

Доповідає:                                                Туренок І.В. – секретар комісії 

 

Голосування. 

 

6. Термін подачі документів конкурсантами. 

Доповідає:                                               Туренок І.В. – секретар комісії 

 

Голосування. 

 

7. Затвердження дати і місця проведення конкурсу. 

Доповідає:                                              Туренок І.В. – секретар комісії 

          Голосування. 

 

 

           Андрєєв В.І. Прошу членів комісії голосувати щодо затвердження 

порядку денного. Голосування: «за» - 8,  «проти»-0, «утримались» - 0. 

 

 

 

1. Доповідає голова комісії Андрєєв В.І. Комісія розпочинає роботу на 

виконання розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 09.01.2020 № 9-к/тр «Про створення конкурсної комісії на 

зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

Шевченківського району м. Києва». 

           Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров’я», розпорядження Київського міського голови від 13 

червня 2018 року № 383 «Про внесення змін до розпорядження Київського 

міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та 

звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва». 

                                                   

    
Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва,  



  

Юридична та фактична  адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 

37.  

  Основними напрямами діяльності є забезпечення населення 

комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і 

орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на 

задоволення потреб населення у відновленні та збережені здоров’я, 

попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та 

покращення якості життя.  

 

Статут, структура закладу, кошторисні призначення для фінансового 

забезпечення діяльності закладу додаються. 

 Рейф В.І. Оголосила самовідвід зі складу комісії, в зв’язку з конфліктом 

інтересів: має намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва. 

Звернулась з відповідною заявою на ім’я голови. 

 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за виключення Рейф В.І. зі складу комісії, 

в зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. Голосування: «за» - 8,  «проти»-0, 

«утримались» - 0. 

     

 

2. Перелік документів, що надаються конкурсантами для участі у 

конкурсі на зайняття посади директора КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва: 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 № 1094 (далі - Порядок); 

3) резюме у довільній формі; 

4) автобіографію (у випадках, встановлених законодавством); 

5) копію (копії) документу (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 Порядку; 

7) конкурсну пропозицію, а також проект плану розвитку закладу на 

середньострокову перспективу три-п’ять років обсягом не більше 15 сторінок 

друкованого тексту в паперовій та електронній формі (п.29 Порядку); 

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 України; 

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, 

за формою згідно з додатком 3 Порядку; 

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з 

додатком 4 Порядку; 

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»). 

 

         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). 

         Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному 

вигляді. 

         Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 

 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за перелік документів, що надаються 

конкурсантами для участі у конкурсі на зайняття посади директора КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району 

м. Києва. Голосування: «за» -8, «проти»-0, «утримались» -0. 

 

3. Вимоги до конкурсної пропозиції: 

 - конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 

комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може бути представлена у 

друкованому та електронному вигляді та має містити проєкт плану розвитку 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 » Шевченківського 

району м.Києва  (Центр) на середньострокову перспективу (три роки), в якому 

передбачаються: 

- план реформування Центру протягом одного року; 

- заходи з виконання завдань Центру і результати аналізу можливих 

ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників 

Центру, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; 

-  пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних 

показників діяльності Центру. 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за вимоги до конкурсної пропозиції. 

Голосування: «за» -8, «проти»-0, «утримались» -0. 



  

     

4. Вимоги до претендента: 

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки 

«Медицина»; 

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, 

передатестаційні цикли, інші види підвищення кваліфікації); 

–– стаж роботи за фахом – не менше 10 років або стаж роботи на керівних 

посадах не менше 7 років. 

 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за вимоги до претендента. Голосування: 

«за» -8, «проти»-0, «утримались» -0. 

 

        5. Умови оплати праці директора КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м.Києва із зазначенням 

істотних умов контракту: 

- посадовий оклад директора КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» Шевченківського району із зазначенням істотних умов 

контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України 

від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 

№ 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років 

медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів 

охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу 

Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони 

здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати 

праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 

населення». 

  Андрєєв В.І. Прошу голосувати за умови до оплати праці. Голосування: 

«за» -8, «проти»-0, «утримались» -0. 

 

         6.  Термін    подання   документів:  з  9:00   24  лютого  2020  року   по 

18:00 06 березня 2020 року за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. 

  Довідки за телефоном: 235-12-78, адреса електронної пошти для довідок: 

inna.turenok@shev.kmda.gov.ua. 

 

mailto:inna.turenok@shev.kmda.gov.ua


  

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за термін подачі документів. 

Голосування:    «за» - 8, «проти»-0, «утримались» -0. 

 

7. Дата та місце проведення конкурсу: 

 - засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до 

них документів відбудеться 11 березня 2020 року об 11:00; 

 - засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій 

учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом 

голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка 

відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 18 

березня 2020 року. 

Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 , 4 поверх, 

каб. 406, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. 

 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за дату та місце проведення конкурсу. 

Голосування:  «за» - 8, «проти»- 0, «утримались» - 0. 

  

Голова конкурсної комісії     Віктор АНДРЄЄВ 

 

 

Секретар конкурсної комісії                                           Інна ТУРЕНОК 

 

 

Члени комісії:                                                                    Микола НАЗАРЧУК 

 

                                                                                                 

                                                                                             Олег ШЕПЕТІН 

 

 

                                                                                              Ніна ГЛОНЬ 

 

 

            Ольга ГРИГОРЬЄВА 

 

 

              Валентина КАЗАКОВА 

 

 

                                                                                               Юрій ЧИЖ 
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