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iaJ^0 від КНП „Територіальне медичне
об’єднання „Вінницький обласний 

центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

Вінницької обласної Ради”

Надсилаємо розпорядження голови обласної Ради від 27 травня 2020 
року № 106 „Про оголошення початку конкурсного добору керівника 
комунального некомерційного підприємства „Територіальне медичне 
об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради” видане відповідно до 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” 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, для виконання та оприлюднення на офіційному 
вебсайті підприємства.

З огляду на вищевикладене, просимо Вас в термін до 10 червня 2020 
року надати пропозиції до складу конкурсної комісії щодо трьох 
представників трудового колективу, обраних на загальних зборах трудового 
колективу.

Додаток на 1 аркуші.
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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖ ЕННІ

№  № . Х 0 Я 0  №

Про оголошення початку конкурсного добору керівника 
комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне 

об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф 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» :

1. Оголосити про початок конкурсного добору керівника комунального 
некомерційного підприємства «Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради» (далі - підприємство).

2. Звернутися до :
- Громадської ради при Вінницькій обласній Раді про внесення 

пропозицій щодо трьох представників до складу конкурсної комісії з добору 
керівника зазначеного підприємства;

- трудового колективу підприємства про внесення пропозицій щодо 
трьох представників до складу конкурсної комісії з добору керівника 
зазначеного підприємства.

3. Визначити термін надання пропозицій до складу конкурсної комісії -  
10 червня 2020 року.

4. Оприлюднити це розпорядження на офіційних вебсайтах обласної Ради 
та підприємства.

5. Контроль-заУ/
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