ПРОТОКОЛ № 1
засідання окремої конкурс ної комісії для прзведенн я конкурсу на зайняття
посади генерального директора кому рал ного підприємства ^Рівненський
обласний іспеціалізов:аний центр реа^ііл нації дітей з орган ічними
ураженнями центральн ої нерве воі снс теми з порушенням психіки та
паліативної допо моги ді|р м а Рівненської обласної ради

23.12.2020 року

10.00 грд. каб.301

Місце проведення: Рівненська обласна рада
Окрема конкурсна ко місія стйорена йа виконаїчня постанови Кабіне
Мініссгрів України від 27 .12.2017 № 1094 «Про затвердження Поряд
проведення конкурсу на зайняття прСади керівника де ржавного, комунального
закладу охорони здоров’я» зі змінам и, рішення Рів ненської обласної ради від
21.08.2020 №1701
«Про конкурси комісій для щюведення конкурсів на
зайняття посад керівників закладі ©корони здоров’я спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, мі Іт Рівненської області», рішення обласної
ради від 1512.2020 №31 «Про визнач ення представників Рівненської обласної
ради (органу управління) до Складу ко нкуосної комісії для проведення конкурсів
на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, іст Рівне нської області», розпорядження
голови Рівненської обласної ради Оід 2142]2020 №154 «Про формування
окремої конкурсної комісії для пр<оведення конкурсу на зайняття посади
генерального директора комунально го підприємства «Рівненський обласний
спеціалізований центр реабілітації; дітр и з органічними ураженнями центр альної
нервової системи з порушенням п ихіки та паліативної допомоги дітям»
Рівненської обласної ради».
П рисутні: Ясенюк І.Є. - голова комісії, Лозо ва О В. - секретар комісії, члени
комісії: Самардак К.В., Романчук О.їуі., Гомон О .0., Ррва М.В., Кравець О.В.,
Залізняк О.С., Левун Н.С.
Відсутні:
Засідання окремої конкурсної комісії вів голова комісії Ясенюк Ігор
Євгенович.
Слу[хаии:

Ясепюка Ігоря Євгеновича - голову комісії лкиіі запропонував затвердити
порядок денний засідання окремої конкурсної комісії.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний засідання окр емої конкурейо і кощеи:

порядок денний:
1. Про оголошення щодо проведення ІКОНкурсу на зайняття вакантної
посади генерального директорі комунального підприємства. «Рівне нськии
обласний спеціалізований центр реабілітації
д
дітей з органічним и ураяніеннями
центральної нервової системи з пор ушення!^ ПСИХІКИ та паліативної допомоги
дітям» Рівненської обласної ради.
Г О Л О С У ВА Л И :

Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. і - «за», Самардак К.В. «за», Романчук ІО.М.
«за», Гомфн 0 .0 . - «за»^ Рева М .£. - «за», Кра вець О.В. - «за», З алізняк О.С.
«за», Левун Н.І. - «за».
За - «9», утримались - «О», проти - «О».
Порядок денний засідання постійно діючої конкурсної к омісії затверджену

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ д а в НОГО
1. Про оголошення щодо п ровіедення конкурсу на заинн ття вакантної
посади генерального директора комунального Підприємства ^Рівненський
обласний спеціалізований це и тр реабі лігацн дітей з органічними
ураженнями центральної нерв ОВОІ системи з порушенням психіци та
паліатгивнрї допомоги дітям» Рів ненської обласної ради
СЛУХАЛИ:

Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який зачита В ЗМІСТ 01г|олошенНя про
проведення конкурсу на зайняття вакантно*^ посади генерально го директора
комунального підприємства «Рівненський обпасн[ИИ спеціаїш■ований центр
реабілітації дітей з органічними ураженнями ц ЄН'тральної нерво вої системи з
порушенням психіки та паліативної до помоги дг:ям» Рівненської об,ласної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади генерального
директора комунального тдприемртвр «Рівнецс ьки а обласний спеціалізований
центр реабіілітації дітей з органічними уражени ями центральної нервової
системи з порушенням психіки та п гліативноі ДОпомоги ДІТЯМ» Рівненської
обласної ради.
2. 34'твердити зміст оголошення про пррвед ення конкурсу на зайняття
посади ген ерального директора ком унально о підприємства «Рівненський
органічними ураженнями
обласний с:пеціалізований центр р|еабіл ітації дітей

центральної нервової системи з прруш енням психіки та паліатив Ної допомоги
дітям» Рівне; нської обласної ради (дода<ёться).

з

3.Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на зайняття
посади Генерального директору ю мунального підприємству «Рівненський
обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями
центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги
дітям» Рівненської обласної ради а офіційному вебсайті: http://ror.gov.ua/
Рівненської обласної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Ясенюк І.С. - «за», Лозова О.В. -+- «з;д», Самарі ак К.В. - «за», Рфіланчук О.М.
«за», Гомон О.О. - «за»* Рева М.В. - «за», Кра вецц О.Й. - «за», З алізняк О.С.
«за», Левун Н.І. - «за».
За

«9», утримались - «О», проти - «О».

Рішення прийнято одноголосно.
Голова ком 1С11

ІЛсеню к

Секретар

О.Лозова

Члени комі С11

К.СамарІдак
О.Романчук
О.Г омон
М.Рева
О.Кравеїіь
О.Залізндк
Н.Левун

Додаток
до протоколу №
і 1в ід23.1І2020

Оголошується конкурс на зайняття посади генерально го директора комунального
підприємства «Рівненський обласний спеціалгеоЕДНи й центр реабілітації |дітей з
органічними ураженнями центральної нервової ясігеїми з порушенн ям псЦхіки та
паліативної допомоги дітям» Рівненської а ласної ради
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров'я», постанова Кабінету М іністрів України від 27.12.2017
№ 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров’я» зі змінами, рішення Рівненської обласної
ради'від 04.03.2014 № 1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від
21.0812020 № 1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на зайняття посад
керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад; сіл, селищ, міст
Рівненської області», рішення обласної ради б ід 1512.2020 №31 «Про визначення представників
Рівненської обласної ради (органу управління) до складу конкурсної комісії для проведення
конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров я спі.льної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненське
розпорядження голови
Рівненської обласної ради від 01.12.2020 №126 «Про проведення конкурсу на зайняття посади
генерального директора комунального підприємства «Рівненськи|й обласний спеціалізований
цеі :тр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної не вової системи з порушенням
психіки та паліативної допомоги дітям» Рівненської обласної р|ади, розпорядження голови
Рівненської обласної ради від 21.12.2020 №154 «Про формування окремої конкурсної комісії
для Проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального
підприємства «Рівненський обласний спеціалізований нір реабілітації дітей з органічними
ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги
дітям» Рівненської обласної ради».
Найменування закладу:
комуналіьне пітриемство
«Рівненський обласний
спеціалізований центр реабілітації діті
рганічними ураженнями центральної нервової
системи з порушенням психіки та паліативної опомоги дітям» Рівненської обласної ради.
Юридичне та фактичне
вул Поповича, будинок, 35А.

місцезнаходження

закладу:

33001,

місто

Рівне,

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про
інф ірмацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 36 10 Діяльність лікарняних закладів.
Згідно 1статуту:
- проведення системної, мульТйдис циплінарної, комплексної медичної, медикопедагогічної, соціальної реабілітації пацієнтам Центру;
- створення умов для фізичного, розумового, діухрйного розвитку кожної дитини;
виховання, навчання та засвоєння неію необхідних знань, зтиінь і навичок згідно з урахуванням
здібностей дитини, її можливостей та віку;
- сприяння влаштуванню дітей
різні форми с:шейного виховання з метою
профілактики соціального сирітства;
- створення умов для знайомства Та спілкування кан,дидатів в і усиновліювачі,
потенційних опікунів, прийомних батьків, бать ків-вихо вателіь з дктиною-сиротою, дитиною,
позбавленою батьківського піклування, за направленням служби у справа|х дітей та у
присутності її представника;
- надання консультацій батькам, особах), які їх замінюють, кандидатам в усиновліовачі,
потенційним опікунам, прийомним батькам, бат ькам-вихователям щодо стану здоров’я дітей, їх
розвитку, виховання, у разі необхідності - формуванні! навичок догляду за дитиною, з
урахуванням її стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку, та батькам дітей з
обмеженими можливостями, спрямовувати нП відновлення здоров’я та покращення Якості
життя їхніх дітей;

- здійснення заходів стосовно підкинутих до Центру чи знайдених на території закладу
д тей відповідно до законодавства;
- здійснення заходів з підготовки дитини до рОінТегр^ції її в біологічну сім'ю, утворення
упор для збереження та підтримки родинних зв’язків дітей
- забезпечення, у разі потреби організацію к|онсультаі|йй, стаціонарного лікування
пацієнтів Центру на базі інших закладів охорони здоров'я III -IV рівня Надання медичної
допомоги, у тому числі спеціалізований засладах Міністерства охорони здоров'я України та
установ Національної академії медични х наук Україн і, у раз і потреби діти забезпечуються під
чсс лікування в інших закладах охорони здо ров'я індивідуальним доглядом з Кисла молодшого
медичного персоналу Центру;
- забезпечення, у разі потреби, направлення
пеціаїльних експертних медичних
комісій для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених
ьківського піклування для отримання
вг енрвків про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, а також за результатами
обов’язкових медичних профілактичних оглядів та/або ніа підставі відповідних медичних
документів визначених чинним законодавством;
- проведення двічі на рік (весною і восени) дітей медико-соціального відділення
поглиблених медичних оглядів дітей спеціалістами зріклядів III -IV рівня надання Медичної
допомоги з подальшим обстеженняім та лікуванням виявленої у них патології;
- проведення профілактичних, оздоровчих захс дік та крофілактичних щеплень;
- надання паліативної допомоги пацієнтам, виб|ір належної форми та місця надання
патіативної допомоги, забезпечення Моніторингу стану відпо|відно до порядку надання
па ііативної допомоги, затвердженого МОЗ та складання плану дій з урахуванням змін стану та
по греб дитини та її сім'ї;
- надання допомоги дітям, житфіям рівненськео! області та інших регіонів України, які
згіцно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю потребують медичної
реабілітації чи яким загрожує зниження рівня функціонування, що може призвести до
інвалідності;
- надання допомоги дітям, $кі потребують паліатишої допомоги та мають невиліковні
фгресуючі
захворювання, що обмежують життєдіяльність;
Прі
- надання допомоги дітям з інвалідністю На піеерюд отримання їх законними
прірдеггавниками соціальної послуги з тимчасового відпочшнку для батьків або осіб, які їх
зам інЮють, що здійснюють догляд За дітьми з інвалідність
- надання допомоги дітям, жителем Р вненсько|ї обласіті та нших регіонів Україри;
- придбання, перевезення, зберігання, икористайня, знищення психотропних речовин,
зазкачених у списку № 2 таблиці II і спискіу № 2
III, та прекурсорів, зазначених у
списках № 1 і 2 таблиці IV переліку наркотичних засобі^, психотропних речовин і прекурсорів,
6 тэавня 2000 року №770.
затвердженого постановою Кабінету Міністрі! України
- впровадження нових сучасних Методик медиррої, соціальної, психологічної, медикопе^агогічної реабілітації;
- дотримання вимог санітарню-гігі рнічіЮго та проТиепідемічного режиму;
- підвищення кваліфікації медичного та медико- педагогічного персоналу,
- забезпечення сприятливих умов для розвитку, Вихорання, навчання та проходження
мейико-соціальної реабілітації пацієртів ]Центру відповідно до їх віку та стану здоров’я;
- забезпечення сприятливих; умов для розвитку вихо рання, навчання та проходження
ме^ико-соціальної реабілітації пацієртів Центру;
- проведення санітарно-освітньої роботи;
- забезпечення ведення первинної медичної документації, інформаційно-аналітичної
робити та зберігання архівних документів відповідно до чинного законодавства України;
- організація лікувально-оздоровчої та профілактичної допомоги дітям;
- здійснення медичної практики відповідно до ліце: зір
- санаторно-гігієнічний режим з аксиЦальним використанням природних лікувальних
факгорів-чистого повітря, сонця і врди, створепня сприятливого зовнішнього середовища, що
значно підвищує опірність дитячого організму;
- лікувально-оздоровчий процес.
Стату ї , структура закладу: електрони«: посилав ня

Кошторисні призначення ідля фінансового забезпечення діяльності закладу:
і

фінансове забезпечення підприємства на 2020 Цш складає 33 511,00 тис. грн
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 24.12.2020
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 11.01.2021

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан
ГІросвіги, 1, каб.328.
і
і
і
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 126-18-44,
е-щаіі: oblrada@radairv.ua (тема: Конкурс керівників закладів 03).
Перелік документів, що подаються претендентом для учцсті в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для »зайняття
псс
ссади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади
зрівника державного, комунального закладу охорони здоров’я^
здоров’яі затверд
керівника
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.20)17 № 1094 (електронне посилання);
3) резюме у довільній форміі;
4) автобіографія;

і

5) копія (копії) документа і (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання,
кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність
претендента кваліфікаційним вимогам до керівника з|акладу охорони здоров’я, а також копія
трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно 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
І
ГІ
7)
конкурсна пропозиція обсягом не бі льше 15 Сторінок друкованого тексту в паперовій
та електронній формі;
8)
претендентів);

довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій
і

! 9) медичні довідки про стан здоров’я, щЦдо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорс|нй здоров’я за формами, затвердженими
МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претенденті^);
10) попередження стосовно встановлених ЗаконОм України «Про запобігання корупції»
вимог та обмежень, підписане претендентом на поса|ду; за іформою згідно з додаткам 3 до
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу
охОрони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 094 (електронне посилання);
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керіцн ика державного, комунального закладу
охорони здоров я, затвердженого постановлю Кабігіету Міністрів України від 27.12.2017
№ 094 (електронне посилання),

12) підтвердження подання декл;нрайії особц, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
инулий рік (відповідно до абзацу першого частини
третьої статті 45 Закону України «Про з апобігання корупції»).
і
j
Документи, крім заяви про участь у конк> pci, подасться в запечатаному вигляді.
Вимоги до претендента: вища освіта II рівня $а ступенем (магістра спеціально^ті галузі
знань «Управління та адміністрування» абр «Публічне управління та адміністрував ня» абсі
«Право» або «Соціальні та поврдінкові науки» а0о «Гуманітарні науки))) або «Охорона
здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управлінця охороною здоров’я». Стаж рОботи на
керівних посадах 7 років.
і
Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану!
розвитку закладу на середньострокову перспективу (три ь- п’ять років), в{і якому
передбачаються:
і
і
І і
- план реформування закладу протягом одного рс|ку;
- заходи з виконання завдань закладу і результат^ аналізу можливих ризиків, пропозиції зі
поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності
його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій
‘ для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної диндм іки поліпшення основних показників
діяльності закладу.
Умови оплати праці керівника закД аду із заэрначеиням істотних умов контракту:
посадовий оклад керівника та доплати встіЇШ1ОВЛЮЮ'іть|ся відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 19.05.1999 №859. 31кері вником >кл здається контракт за типовою формою
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08 2<()19№792 (електронне посилання).
Дата проведення конкурсу: 15ь01.2021 о 10.00 год. - засідання окремої конкурсної
комісії щодо розгляду заяв претендентів І ДОД:аних до них документів; об 11.00 год. ^ засідання
окремої конкурсної комісії із заслуховувані:ям конк; фених пропозицій учасників конкурсу,
проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосуванні відбору з числа учасників
конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.
Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Г росвіт
|ти,1, кабінет 301.

