
СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 01 серпня 2022 року МеДУ
«Про покладання тимчасово
Виконуючого обов'язків директора
КНП «Скалатська комунальна
районна лікарня» Скалатськоїміської ради»

Відповідно до п. б Порядку проведення конкурсу на зайняття посади
керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, в редакції
постанови КМУ 637 від 22 липня 2020 року орган управління тимчасово(з
дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за
результатами конкурсу) покладає виконання обов'язків керівника закладу на
особу з числа штатних працівників закладу або призначає виконуючого
обов'язки з числа іншихосіб на строк ,що не перевищує двамісяці.

Згідно п, 10 ч, 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядуваннявУкраїні» міський голова, відповідно до покладених на нього повноважень,
призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та
інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім
випадків, передбачених частиною другою статті 24 Закону України "Про
культуру!.

Абзацом 3 частиною 9 статті 9 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану сільський,
селищний, міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з
посад в органах місцевого самоврядування, керівників комунальних
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
відповідного органу місцевого самоврядування, У порядку,
визначеному частинами п'ятою, шостоюстатті 10 цього Закону.

Згідно ч.5 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної
служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників
суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних
підприємств, установ, організацій керівником державної служби або
суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою
районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної
військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого
передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки



встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких
осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами
законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

З метою забезпечення діяльності комунального некомерційного
підприємства «Скалатська комунальна районні лікарня» Скалатської міської
ради, своєчасного та якісного надання медичних послуг населенню
Скалатської міської територіальної громади, керуючись п.1ій0 ч. 4 ст. 42
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні), абз.3 ч. 9 ст. 9, ч.5
ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п. 6 Порядку
проведення конкурсу на зайняття|посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров'я,-

І. Покласти тимчасово виконуючого обов'язки директора КНІЇ «
Скалатська|комунальна районна лікарня»|на|Голуб Валентину
Олександрівну,завід терапевтично неврологічним відділенням КНІЇ

на лікарня»з 01 серпня 2022року.
розпорядження залишаю за собою.

Петро САВОНЧАК


