
 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

оголошує повторний конкурсний відбір на посаду головного лікаря                                                    

Миколаївської обласної лікарні відновного лікування                  

Миколаївської обласної ради 

(м. Миколаїв,  вул. Велика Морська, 27) 

 

Основні напрями роботи: 
 

Здійснює керівництво закладом відповідно до  чинного законодавства 

України та нормативно-правових актів, що  визначають діяльність 

підприємств, установ і організацій охорони здоров’я. Організовує 

лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову 

діяльність закладу. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, 

суміжними медичними  закладами та забезпечує взаємодію підрозділів 

лікувально-профілактичного закладу. Забезпечує надання якісної медичної та 

фармацевтичної допомоги населенню.  

Впроваджує сучасні методи діагностики та лікування,  лікувально-

оздоровчого режиму, раціонального харчування. Регулює використання 

ліжкового фонду. Організовує роботу добору, розстановки і використання 

медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює 

належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного 

захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх 

оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання. 

 

Вимоги до претендентів на посаду :  

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки 

«Медицина»; 

-  післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною 

здоров’я»; 

-   вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та  за фахом 

«Організація і управління охороною здоров’я»; 

-  стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 10 років за фахом 

«Організація і управління охороною здоров’я» не менше   8 років. 

Для участі в конкурсному відборі претендент подає до конкурсної 

комісії особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої 

оформлені відповідно до законодавства:  

- заява на участь у конкурсному відборі на ім’я голови конкурсної 

комісії; 
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- заповнена особова картка працівника за формою П-2 з 

кольоровою фотокарткою 4х6; 

- автобіографія; 

      -    концепцію    розвитку    і    функціонування       закладу на  

           короткострокову та довгострокову перспективи, а також план заходів з  

           підвищення    ефективності   його    діяльності    (у паперовому    та 

           електронному виді); 

-    копія   паспорта,  засвідченої    відповідно   до   чинного законодавства; 

- копія військового квитка (для військовослужбовців та 

військовозобов’язаних), засвідченої відповідно до чинного 

законодавства; 

- копія трудової книжки, засвідченої відповідно до чинного 

законодавства; 

- копія документів про освіту, засвідченої відповідно до чинного 

законодавства;  

- копія посвідчення про підвищення кваліфікації, засвідченої відповідно 

до чинного законодавства; 

- довідка про відсутність судимості; 

- медична довідка щодо не перебування на обліку в психоневрологічних 

або наркологічних закладах охорони здоров’я; 

- згода на обробку персональних даних. 

 

Особи також можуть подавати конкурсній комісії додаткову 

інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і 

ділової репутації (копії документів про присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня, характеристики, рекомендаційні листи 

тощо). 

 

           Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування цього оголошення (до 30 червня 2017 року) за адресою:                            

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 223, телефон для довідок:              

37-34-41. 
 


