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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РО ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я

Про оголошення початку конкурсного добору керівника 
комунального некомерційного підприємства „Северинівська лікарня 

відновного лікування Вінницької обласної Ради”

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України „Основи законодавства України 
про охорону здоров’я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2017 року № 1094 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я”, рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 
№ 931 „Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій -  об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області” зі змінами :

1. Оголосити про початок конкурсного добору керівника комунального 
некомерційного підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради” (далі - підприємство).

2. Оголошення про добір кандидатур до складу конкурсної комісії з 
добору керівника зазначеної установи (додається).

3. Визначити термін надання пропозицій до складу конкурсної комісії -  
04 січня 2021 року.

4. Оприлюднити це розпорядження на офіційних вебсайтах обласної Ради
та підприємства.
5. Контроль за виконанням цього кення залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ОГОЛОЩЙнМр^^
щодо добору кандидатур від ирсдсілішикіїї г і *.і > і с і ш х  професійних спілок, 

громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального 
спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності 

до складу конкурсної комісії Вінницької обласної Ради на заміщення 
вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства 

„Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради”

Розпорядженням голови обласної Ради 8 скликання від 22 грудня 2020 року № 285 
„Про оголошення початку конкурсного добору керівника комунального некомерційного 
підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” 
оголошено про початок конкурсного добору на заміщення вакантної посади керівника 
комунального некомерційного підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради”. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2017 року № 1094 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я” та Порядку 
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, затвердженого 
рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931 зі змінами, до 
складу конкурсної комісії, яка утворюється розпорядженням голови Вінницької обласної 
Ради, можуть включатись представники, визначені у встановленому порядку. Від 
представників галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони 
здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і 
антикорупційної діяльності для включення до складу конкурсних комісій подається три 
представника по кожному закладу охорони здоров’я (згідно жеребкування).

Вінницька обласна Рада оголошує про добір кандидатур до складу конкурсної 
комісії на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного 
підприємства „„Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” 
з питань захисту інтересів 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).

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від представників 
галузевих професійних спілок, громадських об’єднань здійснюється шляхом жеребкування.

Зазначені представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань можуть 
подати по чотири кандидатури від кожного об’єднання, які братимуть участь у жеребкуванні 
з визначення кандидатур до складу конкурсної комісії.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально 
підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена 
або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили;

наявність конфлікту інтересів.
Для участі у жеребкуванні громадське об’єднання на паперових та електронних 

носіях подає Вінницькій обласній Раді до 04 січня 2021 року включно: лист у довільній 
формі, підписаний керівником громадського об’єднання, із зазначенням чотирьох 
кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії; копію статуту 
громадського об’єднання, завірену належним чином. До листа додаються заяви кандидатів та



їх згода на обробку персональних даних, за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 70 (З 
поверх, каб. 3 14) з 08:00 до 17:00 год.

Жеребкування буде проведено 05 січня 2021 року о 10:00 год. за адресою: 21050, 
м. Вінниця, вул. Соборна, 70 (2 поверх, сесійна зала).
Телефон для довідок; 61-44-47, адреса електронної пошти; obl@vinrada.gov.ua.

mailto:obl@vinrada.gov.ua


ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені 

Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання 
корупції*”, зокрема:

- особи зобов’язані (стаття 28):
1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів;
2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа 

дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 
потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку 
перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього 
керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший 
визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання 
повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 
інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту 
інтересів;

- особи, якгвходять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до 
чинного законодавства України, подають декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функції, держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, а 
уразі входження до складу конкурсної комісії -  протягом 10 календарних днів 
після входження (включення, обрання, залучення, призначення) до складу 
відповідної комісії (стаття 45),

ПОПЕРЕДЖЕНИЙ (ПОПЕРЕДЖЕНА).

20__р.

(підпис) (прізвище, та'ініціали) (назва підприємства, 
громадського об’єднання)



ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я,

народився 
(серія - №

(прізвище, ім’я, по батькові)

________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
), виданий

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) 
даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: 
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, 
науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або 
фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою 
участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця 
персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних 
даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії 
щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на 
обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 
персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних 
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця 
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 
персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе 
(стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший 
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для 
оновлення моїх персональних даних.

20__р.

(підпис) (прізвище, та ініціали) (назва підприємства, 
громадського об’єднання)


