
ОГОЛОШЕННЯ 
про початок формування конкурсноi кoмicii з проведения конкурсу на зайняття 
посади генерального директора КИП «Повомирrородеька мiеька лiкарня» 

Повомиргородськоi мiськоi ради 

«Вiдповiдно до рiшения виконавчого комiтеrу мiськоt ради вiд О 1 грудня 2021 року 
№ 134 «Про початок формування кoмicii для проведения конкурсного вiдбору на зайняття 
посади генерального директора КИП «Новомиргородсъка мiсъка лiкарня» 
Новомиргородсъкоi мiсъкоi ради» виконавчий комiтет Новомиргородсъкоi мiсъкоi ради 
оголошуЕ: початок формування конкурсноi кoмicii з проведения конкурсу на зайняття посади 
генерального директора КlllI «Новомиргородсъка м1ська лiкарня» Новомиргородськоt 
мiськоi ради. 

До складу конкурсноi кoмicii з проведения конкурсного вiдбору на зайняття посади 
генерального директора комунального некомерцiйного пiдприЕ:мства «Новомиргородсъка 
мiсъка лiкарня» Новомиргородсъкоi мiсъкоi ради входятъ по два представника вiд: 

органу управшния; 

трудового колеiсrИву вщповщного закладу, обранi на загалъних зборах трудового 
колективу; 

галузевих професiйних спiлок, громадсъких об'Е:днанъ у сферi охорони здоров'я 
вiдповiдного функцiоналъного спрямувания або у сферi запобiгання корупцii i 
антикорупцiйноi дiялъностi (за умови ре€Страцii: таких громадсъких об'Е:днанъ не 
менш як за два роки до дати р1шення про проведения конкурсу) або незалежнi 
експерти у сферi охорони здоров' я. 

Для участi у складi конкурсноi кoмicii необхiдно надати наступнi документи: 

заяву щодо згоди на участь у конкурснiй кoмicii затвердженого зраз.ка (додасться); 

попередження про вимоги та обмежения, встановленi Законом Украiни «Про 
запобiгання корупцii» затвердженого зразка (додаЕ:тъся). 

При собi мати документ, що посвiдчують особу. 

Для включения до складу конкурсноi кoмicii представникiв вiд трудового колективу 
вiдповiдного закладу додатково подаються: 

супровiдний лист у довiльнiй формi 1з зазначенням двох кандидаJУР, яю 
рекомендуються для включения до складу конкурсноi кoмicii"; 

протокол загальних зборiв (конференцii) трудового колективу за шдписом 
головуючого та секретаря зборiв. 

Для включения до складу конкурсноi кoмicii представникiв вiд галузевоi професiйноi 
спiлки у сферi охорони здоров'я вiдповiдного функцiоналъного спрямувания додатково 
подаються: 

витяг iз Статуту професiйноi спiЛЮ1; 

подання (протокол профспiлкових зборiв) щодо надання чотиръох кандидатур на 
розгляд членам виконавчоrо комiте,у мiсъкоi ради, який визначаЕ: з ix числа двох кандида,ур 
включения до складу кoмicii. 




