
                 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Бурштинської міської ради  

від  10 січня 2020 року № 05/87-20 

 

 

 У зв’язку з відкриттям вакансії посади директора  комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області Бурштинською міською радою Івано-Франківської області прийнято 

рішення від 10 січня 2020 року № 05/87-20  про оголошення конкурсу на зайняття   посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано - Франкваської області, відповідно до частини 

дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27 грудня 2017 року 

№ 1094,  до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

оголошується : 

початок формування конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального  

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради  Івано-Франківської області. 

 Відповідно до Положення кількість членів конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на зайняття посади директора комунального  некомерційного підприємства                    

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради  Івано-Франківської 

області становить шість-девʹять осіб, а саме: 

- представники Засновника – 3 особи; 

- представники громадської ради Засновника або особи (за згодою), делеговані 

громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони 

здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови 

реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття 

рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при 

Бурштинській міській раді - по одній особі від кожного громадського обʹєднання в 

загальній кількості не більше 3 осіб; 

-  представники трудового колективу комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано –

Франківської області, визначені на загальних зборах трудового колективу на 

підставі протоколу зборів трудового колективу – 3 особи. 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально 

підтверджена інформація про: 

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку; 

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду 

законної сили; 

- наявність конфлікту інтересів. 



Пропозиціїщодо кандидатур до складу конкурсної комісії подавати до виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  за адресою: 

77111  м.Бурштин Івано-Франківська обл. вул.Січових стрільців,4  кабінет  № 19                 

(сектор кадрової роботи Бурштинської міської ради)  протягом 15 днів з моменту 

оприлюднення оголошення ( до 16:00 год. 24 січня 2020 року включно) разом з 

відповідними документами, що підтверджують повноваження представників на їхнє 

членство у конкурсній комісії. 

 

Інформація для довідок за телефоном (067-342-4888)  

Відповідальна особа за прийом заяв - Фітак Ірина Петрівна 

 


