Додаток
до протоколу №1 від 11.09.2019р.
Оголошується конкурс на зайняття посади директора Комунального
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок»
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», рішення
виконавчого комітету Стрийської міської ради від 02.08.2019р. №186 «Про
затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади
директора комунального некомерційного підприємства охорони здоров’я», рішення
виконавчого комітету Стрийської міської ради від 13.08.2019р. №189 «Про
проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Стрийської міської
ради від 05.09.2019р. №209 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для
проведення конкурсу на зайняття посад директорів комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я міста Стрия», рішення постійно діючої конкурсної
комісії для проведення конкурсу на зайняття посад директорів комунальних
некомерційних підприємств охорони здоров’я міста Стрия від 11.09.2019 (протокол
№1).
1. Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство
«Стрийський пологовий будинок»
2. Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:
• вул. Шашкевича, 17, м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400;
• жіноча консультація - вул. Коссака, 9, м. Стрий, Львівська область,
Україна, 82400
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3. Основні напрями діяльності закладу:
здійснення медичної практики;
надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги
вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим
згідно з діючими стандартами;
забезпечення пацієнтів невідкладною акушерсько-гінекологічною та
неонатологічною допомогою;
забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною та реанімаційною
допомогою;
впровадження у практику сучасних засобів діагностики та лікування
ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань;
проведення заходів щодо збереження репродуктивного здоров'я населення,
диспансеризації вагітних, та гінекологічних хворих, профілактики та
лікування акушерської та гінекологічної патології, планування сім'ї,
санітарно - просвітницької роботи
організація амбулаторної гінекологічної допомоги, що передбачає
проведення заходів з питань збереження репродуктивного здоров'я,
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профілактики виникнення гінекологічних захворювань, раннього їх
виявлення та надання лікувальної та реабілітаційної допомоги.
своєчасне скерування, при необхідності пацієнтів, на вищий рівень надання
медичної допомоги згідно з визначеними рівнями організації акушерськогінекологічної допомоги в Україні;
здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньо-лікарняних
інфекцій;
організація лікувально-діагностичної допомоги з питань репродуктивного
здоров'я подружжю, молоді, особам, що беруть шлюб;
організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги
пацієнтам пологового будинку;
проведення цитологічного скринінгу на патологію шийки матки усіх
пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою вперше за звітний рік;
організація спільного перебування матері та новонародженого відповідно до
вимог чинних галузевих нормативних документів;
удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним,
роділлям, породіллям, новонародженим та хворим із гінекологічною
патологією;
вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологів та
післяпологового періоду, діагностики та лікування гінекологічних
захворювань, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду,
досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних
технологій надання акушерсько-гінекологічної допомоги
аналіз показників стану здоров'я жінок і дітей, показників якості надання
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню,
розробка заходів щодо їх поліпшення;
ведення відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих, аналіз та
розробка заходів щодо її зниження;
забезпечення взаємозв'язку та наступності у роботі з обласним центром
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, амбулаторнополіклінічними закладами та дитячими поліклініками, спеціалізованими
закладами охорони здоров'я, у тому числі приватними;
організація діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до
вимог чинного законодавства України;
протидія внутрішньо-лікарняним інфекціям, материнській та малюковій
смертності, нещасним випадкам та надзвичайним ситуаціям;
сприяння проведенню патологоанатомічних досліджень згідно з чинним
законодавством України, залучення до участі у ньому фахівців;
організація роботи щодо попередження випадків раннього соціального
сирітства та оформлення документів на новонароджених, від яких
відмовились батьки, згідно з чинним законодавством України;
організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з
питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики
ускладнень вагітності та пологів; профілактики захворювань, що
передаються статевим шляхом, ВІЛ, СНІДу; планування сім'ї; первинної
профілактики вроджених вад розвитку;
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проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо
формування навичок здорового способу життя;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового
забезпечення населення лікарськими засобами;
участь у національних та міжнародних грантових конкурсах та програмах,
налагодження міжнародної співпраці з державними та недержавними
організаціями, установами, підприємствами, а також різних форм власності;
організація діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення,
використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці
III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і
прекурсорів (списків 1 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
ведення затвердженої медичної документації, оперативної інформації та
статистичної звітності;
організація та надання безоплатних та платних медичних послуг населенню
та юридичним особам відповідно до чинного законодавства України;
організація професійних навчань працівників та направлення їх для
підвищення кваліфікації;
здійснення господарської та фінансової діяльності, закупівля, зберігання та
раціональне використання ресурсів, необхідних для організації надання
медичних послуг;
організація проведення та участь у з'їздах, конгресах, симпозіумах, науковопрактичних конференціях, наукових форумах, круглих столах, семінарах
тощо;
здійснення захисту та обробки персональних даних відповідно до вимог
чинного законодавства, вжиття заходів щодо запобігання незаконного
розголошення персональних даних;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного
законодавства України;
надання послуг іншим закладам охорони здоров'я та будь-яким юридичним
особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам;
надання сервісних послуг пацієнтам та іншим закладам охорони здоров'я і
лікарям, що діють як фізичні особи-підприємці;

4. Статут закладу: офіційний веб-сайт Стрийської міської ради www.stryirada.gov.ua
5. Структура закладу: в структуру Підприємства входять відділення, що
знаходяться за адресою:
• вул. Шашкевича, 17, м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400
(гінекологічне відділення, відділення патології вагітних, пологове
відділення, відділення новонароджених, відділення анестезіології та
інтенсивної терапії)
• жіноча консультація, що знаходиться за адресою: вул.Коссака, 9, м. Стрий,
Львівська область, Україна, 82400.
6. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності
закладу: на 2019 рік заплановано 8694906 грн. 61 коп. по загальному фонду

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 14.09.2019
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 27.09.2019
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 82400, Львівська область,
м. Стрий, вулиця Т.Шевченка, 71, загальний відділ.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
тел. 7-12-71, 7-12-23, 7-11-22; е-mail: stryimvk@ukr.net (тема: Проведення конкурсу
на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Стрийський
пологовий будинок»).
Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
- стаж роботи на керівних посадах в галузі медицини не менше 5 років.
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі
(особисто або надсилаються поштою):
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 Положення про порядок
проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного
підприємства охорони здоров’я;
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 Положення про
порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального
некомерційного підприємства охорони здоров’я;
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 Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади
директора комунального некомерційного підприємства охорони здоров’я;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до
Положення про порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора
комунального некомерційного підприємства охорони здоров’я;

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, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
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 коштів для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних
показників діяльності закладу.
•
Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов
контракту: визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж
передбачено законодавством. Істотні умови контракту визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 «Про затвердження Порядку
укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони
здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального
закладу охорони здоров’я».
Дата проведення конкурсу:
– 3 жовтня 2019 року об 10.00 год. – засідання постійно діючої конкурсної
комісії для проведення конкурсу на зайняття посад директорів комунальних
некомерційних підприємств охорони здоров’я міста Стрия щодо розгляду
заяв претендентів і доданих до них документів
– 3 жовтня 2019 року об 13.00 год. – заслуховування 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:
Т.Шевченка, 71, каб.38.
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