
 
 

УКРАЇНА 

 

                     СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

       ВОВЧАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                   

 

                                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

від 01 грудня  2021  року                                                     № 340 -ОД 

 

Про початок процедури проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади  директора КНП «Старосалтівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» 

  

 

Відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», постанови 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 Старосалтівської селищної ради 

№13 від 24.01.2020 «Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

керівника закладу охорони здоров’я» затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Старосалтівської селищної ради  від 24.01.2020 року № 13  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Розпочати процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади  директора КНП «Старосалтівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради». 

2. Начальнику загального відділу (Костянтин ГОРДІЄНКО) оголосити  

01.12.2021 року на офіційному сайті ТГ  про початок формування  

конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади 



директора КНП «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Старосалтівської селищної ради» (далі – Комісія)  . 

3. До складу  комісії  запрошуються громадяне/нки, які не мають 
судимості за вчинення умисного злочину, та протягом 3-х років  не 
притягувались до  відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією  
правопорушення    : 

- представники органу управління; 
- представники трудового колективу вищезазначеного комунального 

некомерційного підприємства; 
- представники виконавчого комітету селищної ради ; 
- особи (за згодою )  делеговані громадськими  об’єднаннями 

/організаціями ( за умови , що останні  зареєстровані   не менш , як за 2 
роки до дати  прийняття рішення про  проведення конкурсу ) та 
погоджені громадської радою,   по 1 –му  від організації . 

4. Прийом пропозицій від кандидатів до складу Комісії здійснюється 
загальним відділом ( Костянтин ГОРДІЄНКО) до 15.12.2021 року включно . 
5. Керуючому справами (секретарю) виконкому (Анатолію БУРМЕНКО)  
включити до порядку денного чергового засідання виконавчого комітету 
ради на 16.12.2021 року питання затвердження персонального складу Комісії 
, та її керівництва . 
6. Комісії у термін до 18.12.2021р. оприлюднити оголошення про 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

 Комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» в  

районній газеті «ХЛІБОРОБ» та на офіційному сайті громади.  
7.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Старосалтівський селищний голова                                 Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 


