
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 30.07.2020 № 7/81-8 
           м. Покровськ 

 
Про проведення 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, до п.п. 4, 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», 

керуючись ст. 25,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. 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  6 

(шість) осіб у рівній кількості: 

- 2 представника органу управління (від Покровської міської ради Донецької 

області); 

- 2 представника громадської ради органу управління або особи (за згодою), 

делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у 

сфері охорони здоров’я 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 погоджені громадською радою 

при органі управління - по одній особі від кожного громадського об’єднання; 

-2 представника трудового коллективу КНП «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» Донецької області, обрані на загальних зборах трудового 

колективу.   

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

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/paran163#n163


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 (далі – конкурсна комісія).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

міської ради з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, 

свободи слова та депутатської етики (Неголюк) та постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, надання послуг населенню, 

транспорту (Саркісян). 

 

 

В.п.міського голови        О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


