
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 20.01.2021  № 8/4-3 
                  м.Покровськ 
 

Про оголошення конкурсу на зайняття  

посади генерального директора 

КНП «Покровська клінічна лікарня  

інтенсивного лікування Покровської  

міської ради Донецької області» 

 

 

 Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров’я», із змінами, керуючись ст.ст. 25,59,73 Закону України від 

21.05.1997 №280/97 –ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із змінами, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття посади генерального  

директора КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради Донецької області. 

2. Визначити, що кількість членів конкурсної комісії з проведення  

конкурсу на зайняття посади генерального директора  КНП «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької 

області становить 9 (дев’ять) осіб у рівній кількості: 

- 3 представники органу управління (Покровської міської ради  

Донецької області); 

- 3 представники трудового колективну КНП «Покровська клінічна  

лікарня інтенсивного лікування» Донецької області, обрані на загальних 

зборах трудового колективу; 

- 3 представники галузевих професійних спілок, громадських   

об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального 

спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності 

(за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до 

дати рішення про проведення конкурсу) та/ або незалежні експерти у сфері 

охорони здоров’я. 



2.1. Створити та затвердити склад комісії з визначення представників з 

поданих кандидатур галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у 

сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у 

сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації 

таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про 

проведення конкурсу) та/ або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я у 

кількості, рівній кількості представників органу управління до складу 

конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади генерального 

директора КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради Донецької області (Додається). 

3. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Покровської міської ради,  

одночасно з оприлюдненням даного рішення, оголошення про початок 

формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади 

генерального директора КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради Донецької області. 

4. Рішення міської ради від 06.08.2020 №7/82-6 «Про проведення  

конкурсу на зайняття посади генерального директора КНП «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької 

області» визнати таким, що втратило чинність.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської 

діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, 

охорони прав, свобод та законних інтересів (Тришкін). 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток  

        до рішення міської ради 

        від 20.01.2020 № 8/4-3 

 

 

 

СКЛАД 

комісії з визначення представників професійних спілок, громадських 

об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального 

спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності 

(за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до 

дати рішення про проведення конкурсу) та/ або незалежні експерти у сфері 

охорони здоров’я 

 

 

 

Тришкін      Голова комісії,  

Дмитро Володимирович   депутат міської ради (за згодою) 

 

Члени комісії: 

 

Гаврильченко     Депутат міської ради (за згодою) 

Галина Олександрівна 

 

Макарова       Заступник міського голови з  

Світлана Гарибальдівна  питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Мілютін      Заступник міського голови з 

Костянтин Сергійович  питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

 

Шабельник      Заступник міського голови з 

Микола Миколайович  питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

 

 

 

Секретар  міської ради      Н.Іваньо 

 

 

 


