
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання конкурсної комісії  

від 13.07.2018 року № 1 

 

Загальні умови 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства Самбірський районний Центр 

первинної медико-санітарної допомоги (далі - КНП Самбірський РЦП МСД) 

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента 

на посаду головного лікаря 

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за 

напрямом підготовки «Медицина»; 

проходження інтернатури за однією зі 

спеціальностей медичного профілю з 

наступною спеціалізацією з «Організації і 

управління охороною здоров’я»; підвищення 

кваліфікації (курси удосконалення, 

стажування, передатестаційні цикли, тощо); 

наявність сертифіката лікаря – спеціаліста та 

посвідчення про присвоєння 

(підтвердження) кваліфікаційної категорії з 

цієї спеціальності; стаж роботи за фахом не 

менше 5 років. 

Вимоги до претендента - здатність висловлювати свої думки; 

- уміння викладати інформацію; 

- комунікабельність; 

- тактовність, ділові та вольові якості; 

- готовність брати на себе 

відповідальність; 

- уміння аналізувати проблеми і 

налагоджувати ділові зв’язки; 

- виявляти творчий підхід до роботи, 

доброчесність (у тому числі академічну); 

- емоційну врівноваженість. 

Найменування, юридичне та фактичне 

місцезнаходження закладу 

Юридична адреса: 81473, Львівська області, 

Самбірський район, с. Ралівка, 

вул. І. Франка,25; 

Фактичне місцезнаходження: 81400, 

Львівська область, м. Самбір, вул. Мазепи,8 

Основні напрямки його діяльності з 

додержанням вимог законодавства про 

інформацію з обмеженим доступом 

Реалізація державної політики у сфері 

охорони здоров’я, що передбачає 

проведення на території Самбірського 

району заходів спрямованих на: 

- забезпечення населення доступною, 

своєчасною, якісною та ефективною 

первинною медико-санітарною допомогою; 

- забезпечення керованості та 

безперервності медичної допомоги. 

Дата початку, кінцевий строк і адреса 

приймання документів для участі у 

конкурсі 

Початок прийому документів - 13.07.2018 

року. 

Кінцевий строк прийому документів – 



27.07.2018 року. 

Документи приймаються за адресою: 81400, 

Львівська область, м. Самбір, вул. Мазепи,8, 

кабінет 35. 

Номер телефону та адреса електронної 

пошти для довідок 

тел./факс: (03236) 6-12-11, 

e-mail: sambir_rda@ukr.net. 

Перелік документів, що подаються 

претендентом для участі в конкурсі 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів для зайняття 

посади за формою згідно з додатком 1 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посади головного лікаря КНП Самбірський 

районний ЦПМСД; 

3) резюме у довільній формі; 

4) автобіографію (у випадках, визначених 

законодавством); 

5) копію (копії) документа (документів) про 

освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

кваліфікаційну категорію, підвищення 

кваліфікації, які підтверджують 

відповідність претендента кваліфікаційним 

вимогам до керівника закладу охорони 

здоров’я, а також копію трудової книжки 

або інших документів, що підтверджують 

досвід роботи; 

6) згоду на обробку персональних даних 

згідно з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади головного 

лікаря КНП Самбірський районний 

ЦПМСД; 

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 

15 сторінок друкованого тексту в паперовій 

та електронній формі; 

8) довідку МВС про відсутність судимості; 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо 

перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному 

закладі охорони здоров’я за формами, 

затвердженими МОЗ; 

10) попередження стосовно встановлених 

Законом України «Про запобігання 

корупції» вимог та обмежень, підписане 

претендентом на посаду, за формою згідно з 

додатком 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади головного 

лікаря КНП Самбірський районний 

ЦПМСД; 

11) заяву про відсутність у діях особи 

конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до  

Порядку проведення конкурсу на зайняття 
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посади головного лікаря КНП Самбірський 

районний ЦПМСД; 

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, крім заяви про участь у 

конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у 

конкурсі, може подавати додаткові 

документи стосовно досвіду роботи, 

професійної компетентності і репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові 

публікації та інші). 

Відповідальність за достовірність поданих 

документів несе претендент. 

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 інвестицій 

для розвитку закладу; 

• пропозиції (відомості) щодо очікуваної 

динаміки поліпшення основних показників 

діяльності закладу. 

Умови оплати праці головного лікаря 

закладу із зазначенням істотних умов 

контракту 

Посадовий оклад – 6454,00 грн., з 

урахуванням доплат і надбавок, визначених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.12.2009 року № 1418 та наказом 

Міністерства праці та соціальної політики 

України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 05.10.2005 року № 308/519. 

Дата і місце проведення конкурсу 30 липня 2018 року, 81400, Львівська 

область, м. Самбір, вул. Мазепи, 8. 

Про місце і час проведення конкурсу 

конкурсантів буде повідомлено додатково. 
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