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Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від 19 березня 2020 року № 2012 

«Про призначенняпереможця конкурсуВасилика ВолодимираЄвстахійовичана посаду 

директора комунальногонекомерційногопідприємства«Бурштинська центральна 

міськалікарня»Бурштинськоїміської радиІвано-Франківськоїобласті» 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

На виконання ст. 16«Основ законодавства України про охорону здоров’я», 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров'я”, Положення «Про Порядок проведення конкурсного відбору на 

посаду директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого 

рішенням міської ради від 10.01.2020 року № 05/87-20, рішення Бурштинської міської ради 

від 10 січня 2020 року N 05/87-20 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», відповідно до Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, затвердженого рішенням  міської 

ради від 27.12.2019 року №01/86-19,з метою здійснення заходів відповідно до чинного 

законодавства,розглянувши подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 11 березня 2020 

р.Засновнику – Бурштинській міській раді Івано – Франківської області необхідно 

призначити директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області». 

 

2. Мета прийняття рішення. 

 

         Метою прийняття рішенняє завершення процедури конкурсного відбору директора 

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

Франківської області». 

 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання. 

 

Бурштинська міська рада Івано – Франківської області, як Засновник (Власник), 

реалізовуючи свої владні повноваження у сфері забезпечення населення  якісною 

медичною послугою, відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 16 «Основ законодавства України про охорону здоров’я», 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров'я”, Положення «Про Порядок проведення конкурсного відбору на 

посаду директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого 

рішенням міської ради від 10.01.2020 року № 05/87-20, рішення Бурштинської міської ради 
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від 10 січня 2020 року N 05/87-20 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», відповідно до Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, затвердженого рішенням  міської 

ради від 27.12.2019 року №01/86-19, вирішує питання щодо подальшого управління 

закладом охорони здоров’я. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету. 

 

 

Доповідач: заступник міського голови  Н. Кицела. 

 

 

  Заступник міського голови                                                           Н. Кицела 

 

 


