ПРОТОКОЛ №1
засідання окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття
посади директора комунального підприємства «Обласний центр
громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

30.09.2020 року

10.00 год. каб.301

Місце проведення: Рівненська обласна рада
Окрема конкурсна комісія створена на виконання постанови Кабінету
Міністрів 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
21.08.2020 №1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на
зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області», розпорядження
голови Рівненської обласної ради від 29.09.2020 №106 «Про формування
окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади
директора комунального підприємства «Обласний центр громадського
здоров’я» Рівненської обласної ради.
Присутні: Редько В.Я,- голова комісії, Лозова О.В. - секретар, члени комісії:
Болячевець М.К., Борейчук О.П., Кичан О.В., Невмержицька С.В., Мамчур Н.В.
Відсутні: Ромашок Я.Р. Романчук О.М.,
Засідання окремої конкурсної комісії вів голова комісії Редько Валерій
Ярославович.
СЛУХАЛИ:
Редька Валерія Ярославовича —голову комісії, який запропонував затвердити
порядок денний засідання комісії.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний засідання окремої конкурсної комісії:
порядок денний:
1.
Про оголошення щодо проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади директора комунального підприємства «Обласний центр громадського
здоров’я» Рівненської обласної ради.

2
ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. - «за», Лозова О.В. - «за», Болячевець М.К. - «за», Борейчук О.П. «за», Кичан О.В. - «за», Невмєржицька С.В. - «за», Мамчур Н.В. - «за».
За - «7», утримались - «0», проти - «0».
Порядок денний засідання постійно діючої конкурсної комісії затверджено.
РОЗГ ЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про оголошення щодо проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади директора комунального підприємства «Обласний центр
громадського здоров’я» Рівненської обласної ради.
СЛУХАЛИ:
Редька Валерія Ярославовича — голову комісії, який зачитав зміст оголошення
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального
підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної
ради.
В обговоренні взяли участь:

ВИРІШИЛИ:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора
комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров’я»
Рівненської обласної ради.
2. Затвердити зміст оголошення про проведення конкурсу на зайняття
посади директора комунального підприємства «Обласний центр громадського
здоров’я» Рівненської обласної ради (додається).
3. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на зайняття
посади директора комунального підприємства «Обласний центр громадського
здоров’я» Рівненської обласної ради на офіційному веб-сайті: http://ror.gov.ua/
Рівненської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. - «за», Лозова О.В. - «за», Болячевець М.К. - «за», Борейчук О.П. «за», Кичан О.В. - «за», Невмєржицька С.В. - «за», Мамчур Н.В. - «за».
За - «7», утримались - «0», проти - «0».

B. Редько
О.Лозова
М.Болячевець
О.Борейчук
О.Кичан
C. Невмержицька
Н.Мамчур

Додаток
до протоколу №1від 30.09.2020

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства
«Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради.
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів 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
21.08.2020 № 1761 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсів на зайняття посад
керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Рівненської області», розпорядження голови Рівненської обласної ради від 10.09.2020 №94
«Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства
«Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради, розпорядження голови
Рівненської обласної ради від 29.09.2020 №106 «Про формування окремої конкурсної комісії
для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласний
центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради.
Найменування закладу: комунальне підприємство «Обласний центр громадського
здоров’я» Рівненської обласної ради.
Юридичне
вул. 16 Липня, 38.

та

фактичне

місцезнаходження

закладу:

33028,

місто

Рівне,

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про
інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.
Згідно статуту:
Епіднагляд за хворобами та оцінка стану здоров’я населення, що включає:
- збір даних, ведення реєстрів або доступ до реєстрів інфекційних хвороб, неінфекційних
захворювань, харчових токсикоінфекцій, травматизму (включаючи побутове насильство),
професійних захворювань від закладів охорони здоров’я всіх форм власності;
- удосконалення аналітичної та інформаційної складових частин діяльності у сфері
громадського здоров’я, створення та ведення інформаційних баз даних та системи обміну
інформацією, у тому числі в режимі реального часу;
- поточні дослідження стану здоров'я і поведінкових факторів населення стосовно
відношення до власного здоров’я;
- здійснення моніторингу ефективного проведення протиепідемічних заходів, виконання
програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення;
- інтеграція даних про фактори навколишнього середовища з показниками стану
здоров’я населення;
- виявлення потреб населення та груп ризику з питань, що пов’язані з системою охорони
здоров’я, а також відслідковування прогресу в досягненні індикаторів стану здоров’я області;
- створення періодичних аналізів та звітів, публікації цих даних в різноманітних
форматах для різних цільових аудиторій.
Виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я та загроз для здоров’я шляхом:
- контролю інфекційних хвороб через впровадження, застосування та постійне
удосконалення систем і методів виявлення та контролю спалахів інфекційних хвороб (у тому
числі внутрішньолікарняних, зоонозних та трансмісивних);
- стримування стійкості до протимікробних засобів; розслідування спалахів та
встановлення їх причин;
- прогнозування епідемічної ситуації, підготовки аналітичних інформаційних листів
(бюлетенів) про динаміку інфекційних хвороб, циркуляцію та мінливість збудників та якість
діагностики;
- визначення основних детермінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я,
здійснення оцінки ризиків;

- повноцінного співробітництва з органами виконавчої влади та іншими зацікавленими
сторонами з метою обміну даними для проведення аналітичної оцінки фактичного або
очікуваного впливу на стан здоров’я факторів середовища життєдіяльності людини та
навколишнього середовища;
- запровадження систем і методів виявлення фізичних, хімічних та інших факторів, що
впливають на стан здоров’я населення за допомогою аналізу даних епіднагляду або
епідеміологічних досліджень;
- здійснення вірусологічних, мікробіологічних та паразитологічних досліджень з метою
забезпечення дослідження факторів, що можуть становити загрозу здоров’ю людини;
- співробітництва, у тому числі на договірних умовах, з іншими лабораторіями
(державними, комунальними, приватними та науковими) для забезпечення потреб
епідеміологічного нагляду;
- моніторингу загроз та соціальних і економічних факторів, що впливають на здоров’я,
оцінки ризиків виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;
- застосування механізмів виявлення, підтвердження та швидкої нотифікації
надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я до Національного координатора з питань
Міжнародних медико-санітарних правил (Державної установи “Центр громадського здоров’я
Міністерсва охорони здоров’я України”);
- здійснення медико-санітарних заходів у сфері громадського здоров’я відповідно до
вимог Міжнародних медико-санітарних правил та заходів щодо готовності, запобігання,
реагування та ліквідації наслідків надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я у порядку,
встановленому законодавством;
- проведення заключних, профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
- покращення якості послуг, що надаються лабораторними установами, шляхом
запровадження нових методик планування проведення досліджень у сфері громадського
здоров’я.
Забезпечення готовності та планування на випадок надзвичайних подій у сфері
громадського здоров’я шляхом:
- участь у розробці проектів планів та стандартів операційних процедур для
забезпечення готовності та подальшого реагування на надзвичайні події у сфері громадського
здоров’я (стихійні лиха, спалахи та епідемії інфекційних хвороб, виникнення хімічних загроз,
радіаційних загроз та при здійсненні актів біотероризму);
- формування, підготовки та підтримки у стані постійної готовності груп (бригад)
оперативного реагування для відповідних заходів у разі виникнення надзвичайних подій у сфері
громадського здоров’я;
- забезпечення необхідних ресурсів та підготовленого персоналу для реагування на
надзвичайні події у сфері громадського здоров’я та систематичної оцінки наявних сил та
засобів;
- апробації плану та процедур щодо дій при надзвичайних подіях в реальних умовах або
під час навчань;
- проведення оцінки дій при реагуванні на минулі інциденти та виявлення можливостей
для покращення реагування;
- забезпечення міжвідомчої координації та комунікації у разі виникнення надзвичайної
події у сфері громадського здоров’я.
Профілактика захворювань шляхом:
- розроблення, реалізація та моніторинг проектів комплексних заходів та програм з
профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально
демографічний та економічний вплив та моніторинг їх виконання;
- організації виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити
вакцинацією;
- інформування про поведінкові та медичні ризики для здоров’я різних груп населення:
- створення систем і методів активного залучення працівників первинної медикосанітарноїта спеціалізованої допомоги до програм профілактики захворювань;
- розроблення скринінгових програм для раннього виявлення захворювань, що
спираються на доказову базу;
- здійснення клініко-лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та інших захворювань.
Зміцнення здоров’я населення шляхом:

- розробки і реалізації стратегій з формування свідомого і відповідального відношення
населення до власного здоров’я і особистої безпеки;
- проведення заходів та акцій спрямованих на зменшення впливу на стан здоров’я
факторів ризику (алкоголь, тютюн, нездорове харчування, низька фізична активність,

ризикована поведінка);
- проведення заходів спрямованих на зміцнення психічного здоров’я населення та
попередження розладів психічного здоров’я у дорослих та дітей;
проведення заходів спрямованих на зміцнення сексуального/репродуктивного здоров’я;
надання медичної, психологічної та соціальної допомоги ВІЛ- інфікованим та
іншим уразним до ВІЛ верствам населення;
санітарної просвіти.
Планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я шляхом:

- забезпечення сфери громадського здоров’я кваліфікованими кадрами;
розроблення плану забезпечення системи кадровими ресурсами, що має
довгостроковий та прогнозний характер, враховує демографічні прогнози, регіональні інтереси
та майбутні потреби в сфері громадського здоров'я;
- запровадження механізмів підтримки якісного рівня знань працівників у сфері
громадського здоров’я, у тому числі шляхом організації та проведення тренінгів, курсів,
семінарів, циклів тематичного вдосконалення.
Стратегічне керівництво в сфері громадського здоров’я, що передбачає:
- збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і
стратегічного управління у сфері громадського здоров’я, координація відповідної діяльності
місцевих закладів охорони здоров’я;
- координація діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної
системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;
- визначення регіональних пріоритетів у сфері громадського здоров’я та пошук
оптимальних шляхів розв’язання проблем громадського здоров’я з урахуванням кращої
вітчизняної та світової практики;
- координація розробки і впровадження, моніторинг і оцінка виконання програмних
заходів у сфері протидії інфекційним хворобам та вирішення інших пріоритетних проблем
громадського здоров’я;
- розроблення пропозицій для втілення національної політики в сфері громадського
здоров’я в місцеві програми та заходи;
- участь у складанні та наданні щодо централізованої закупівлі за рахунок коштів
Державного Бюджету України, місцевих органів виконавчої влади лікарських засобів та інших
засобів медичного та немедичного призначення; забезпечення прозорості у питанні закупівлі,
розподілу та контролю за ефективним та раціональним використанням лікарських засобів та
обладнання;
- співпраця з громадськими та міжнародними організаціями;
- централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони
здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, обробка та аналіз
показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та діяльності медичних
закладів;
- формування єдиного медичного інформаційного простору на території області;
інформаційно-аналітичне
забезпечення
планування
діяльності управління
охорони здоров'я облдержадміністрації;
- інженерно-технічний супровід діяльності закладів охорони здоров’я області;
- консультування з питань інформатизації, зокрема: планування та проектування
інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та
комунікаційні технології; навчання користувачів систем; відновлення комп'ютерів після
ушкодження; установлення (настроювання) персональних комп'ютерів; інсталяцію програмного
забезпечення, які не пов'язані із торгівлею комп'ютерною технікою.
Комунікація в інтересах громадського здоров’я шляхом:
- проведення комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я,
формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя;

- інформаційної підтримки заходів галузевого управління, інформаційно-аналітичне
забезпечення планування діяльності галузевого управління у частині, що стосується питань
громадського здоров'я;
- забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та

місцевих програм в сфері громадського здоров'я;
- створення та поширення кіно-фото-відео-аудіо-продукції;
- надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам, установам і організаціям
з питань формування здорового способу життя;
- розробки та видання методичних матеріалів, науково-популярної літератури з питань
здорового способу життя.
Здійснення діяльності, пов’язаної із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією
(відпуском), ввезенням на територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством України;
Зберігання, облік, розподіл, доставка діагностичних, профілактичних, імунобіологічних
препаратів, поживних середовищ, штамів мікроорганізмів; виготовлення, реалізація та
випробування поживних середовищ для мікробіологічних досліджень, розведення та реалізація
лабораторних тварин, проведення лабораторних досліджень за показниками безпечності,
продукції, сировини, виробничого середовища, факторів трудового процесу та умов праці
відповідно до атестації та компетенції лабораторії.
Статут, структура закладу: електронне посилання.
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:
фінансове забезпечення підприємства на 2020 рік складає 13 233 101,95 грн
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 01.10.2020.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 15.10.2020.
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан
Просвіти,!, каб.328.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44,
e-mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів 03).
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
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 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;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання,
кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність
претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу 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);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій
та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій
претендентів);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими
МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції»
вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою 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);
11) заява про відсутність у діях особи 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);
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»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Вимоги до претендента: вища освіта II рівня 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.
Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану
розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому
передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року;
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;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників
діяльності закладу.
Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 9698 гри, підвищується
з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються
надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається
контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019
№ 792 (електронне посилання).
Дата проведення конкурсу: 19.10.2020 о 10.00 год. - засідання окремої конкурсної
комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; об 11.00 год. - засідання
окремої конкурсної комісії із заслуховуванням 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.
Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,!, кабінет 301.

