
Миколаївська обласна державна адміністрація

КАДРОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 28 Серпня 2017 № 319-рк

Про оголошення повторного конкурсного відбору
на посаду головного лікаря Миколаївської обласної
дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної
ради

Відповідно  до  статей  14,  15,  19  Закону України  «Про  місцеві  державні  адміністрації»,
рішень  Миколаївської  обласної  ради  від  26  жовтня  2000  року  №  16  «Про  управління
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»,
від 21 листопада 2008 року № 24 «Про затвердження Положення про порядок призначення
на посаду та звільнення з посади керівників об'єктів, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», пункту 3 розділу І Порядку
проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій спільної
власності територіальних громад, сіл,  селищ, міст Миколаївської області,  затвердженого
розпорядженням  голови  облдержадміністрації  від  14  грудня  2015  року  №  400-р,
зареєстрованим в головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області

04  січня  2016  року  за  №  05/2336,  Положення  про  управління  охорони
здоров’яМиколаївської обласної  державної  адміністрації,  затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації від 29 квітня 2013 року № 124-р:

1.  Оголосити  повторний  конкурсний  відбір  на  посаду  головного  лікаря  Миколаївської
обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради.

2.  Конкурсній  комісії  з  проведення  повторного  конкурсного  відбору  керівників
підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області (далі-конкурсна комісія):

1)  забезпечити проведення повторного конкурсного відбору на посаду головного лікаря
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради відповідно
до  Порядку  проведення  конкурсного  відбору  керівників  підприємств,  установ  та
організацій  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Миколаївської
області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 грудня 2015
року  №  400-р,  зареєстрованим  в  головному  територіальному  управлінні  юстиції  у
Миколаївській області 04 січня 2016 року за № 05/2336;
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2)  довести  до  відома  Миколаївської  обласної  ради  інформацію  щодо  оголошення
повторного  конкурсного  відбору  на  посаду  головного  лікаря  Миколаївської  обласної
дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної ради для її  розміщення на офіційному
веб-сайті Миколаївської обласної ради.

3.  Відділу  комп’ютерного  та  господарського  забезпечення апарату облдержадміністрації
забезпечити оприлюднення оголошення про проведення повторного конкурсного відбору
на посаду головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської
обласної ради на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Левченко):

1) скласти текст оголошення про проведення повторного конкурсного відбору на посаду
головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської обласної
ради з урахуванням кваліфікаційних вимог до посади та надати його конкурсній комісії;

2) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення повторного конкурсного відбору
на посаду головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської
обласної ради на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови
облдержадміністрації Кіндратіва В.З.

Голова облдержадміністрації                                            О.Ю.Савченко
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