
Оголошення
про проведення конкурентного відбору (конкурсу) на зайняття

посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів,
що  є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Запорізької області

Запорізька обласна рада оголошує конкурс на посади керівників
комунальних установ, закладів, що є об’єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області:

1.  Начальника  комунальної  установи  «Запорізьке  обласне
патологоанатомічне бюро» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з дня  опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької обласної
ради з - 14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Запорізьке  обласне  патологоанатомічне  бюро»
Запорізької обласної ради
Юридична адреса: 69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10.
 Контактний телефон: (061) 769-81-66.
Вакантна  посада  –  начальник  комунальної  установи  «Запорізьке  обласне
патологоанатомічне бюро» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  начальника
комунальної  установи  «Запорізьке  обласне  патологоанатомічне  бюро»
Запорізької обласної ради

Кваліфікаційні  вимоги  визначені   наказом Міністерства  охорони  здоров'я
України  від  29.03.2002  №  117  Довідник  кваліфікаційних  характеристик
професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»):

-  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; 
- стаж роботи за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» -

не менше 8 років.



Особи, які бажають взяти участь у конкурсі  на заміщення вакантної
посади  начальника  комунальної  установи  «Запорізьке  обласне
патологоанатомічне  бюро»  Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до
управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату
обласної ради (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, кім. № 670, контактний
телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку (бізнес-
план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Запорізьке  обласне
патологоанатомічне бюро» Запорізької обласної ради, а також можуть подавати
додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,  професійного
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь  у  конкурсі на  зайняття  вакантної  посади  начальника  комунальної
установи «Запорізьке обласне патологоанатомічне бюро» Запорізької обласної
ради.

2.  Директора  комунальної  установи  «Чернігівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 
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Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Чернігівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької обласної ради
Юридична адреса: 71241 Запорізька область, Чернігівський район, с. Калинівка,
вул. Степова, 1.
 Контактний телефон: (0240) 9 87 49.
Посада  –  директор  комунальної  установи  «Чернігівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Чернігівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Чернігівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до  управління  по  роботі  з
персоналом  та  з  питань  нагород  виконавчого  апарату  обласної  ради
(м.  Запоріжжя,  проспект  Соборний,  164,  кімн.  №  670,  контактний  телефон:
(061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
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-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та
періодичного психіатричних оглядів;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Чернігівський
психоневрологічний  інтернат»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь у конкурсі на посаду директора комунальної установи «Чернігівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.

3.  Директора  комунальної  установи  «Веселівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна установа «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради
Юридична адреса: 70404, Запорізька область, Запорізький район, с. Зоряне, вул. 
Бойко, № 4.
Контактний телефон: 270-82-65.
Посада  –  директор  комунальної  установи  «Веселівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
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-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не
менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Веселівський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до  управління  по  роботі  з
персоналом  та  з  питань  нагород  виконавчого  апарату  обласної  ради
(м.  Запоріжжя,  проспект  Соборний,  164,  кім.  №  670,  контактний  телефон:
(061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Веселівський
психоневрологічний  інтернат»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь у конкурсі на посаду директора комунальної установи «Веселівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.
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4.  Директора  комунальної  установи  «Любицький
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна установа «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради.
Юридична  адреса: 70153, Запорізька  область,  Новомиколаївський  район,
с. Любицьке, вулиця Соціальна, буд. 1.
 Контактний телефон: (0244) 49-65-46.
Посада  –  директор  комунальної  установи  «Любицький
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної установи «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної установи «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради, особисто подають  до управління по роботі з персоналом та з
питань нагород виконавчого  апарату  обласної  ради  (м.  Запоріжжя,  проспект
Соборний,  164,  кім.  №  670,  контактний  телефон:  (061)  224-70-26)  такі
документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;
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- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Любицький
психоневрологічний  інтернат»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь  у  конкурсі на  посаду  директора  комунальної  установи  «Любицький
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.

5.  Директора  комунальної  установи  «Преславський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Преславський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької обласної ради
Юридична адреса:  72145, Запорізька область,  Приморський район, с. Преслав,
вул. Комінтерна 137 а.
 Контактний телефон: (0237)7 60 25.
Посада  –  директор  комунальної  установи  «Преславський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Преславський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької обласної ради
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Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Преславський  психоневрологічний  інтернат»
Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до  управління  по  роботі  з
персоналом  та  з  питань  нагород  виконавчого  апарату  обласної  ради
(м.  Запоріжжя,  проспект  Соборний,  164,  кім.  №  670,  контактний  телефон:
(061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Преславський
психоневрологічний  інтернат»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
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участь у конкурсі на посаду директора комунальної установи «Преславський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.

6. Директора комунальної установи «Таврійський будинок інвалідів»
Запорізької обласної ради 

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Таврійський  будинок  інвалідів»  Запорізької  обласної
ради
Юридична адреса: 70540, Запорізька область,  Оріхівський район, с. Таврійське,
вул. Загорянська, 2, .
 Контактний телефон: (0241) 4 73 24.
Посада – директор комунальної установи «Таврійський будинок інвалідів»
Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Таврійський  будинок  інвалідів»  Запорізької  обласної
ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Таврійський  будинок  інвалідів»  Запорізької  обласної
ради, особисто  подають  до управління  по роботі  з  персоналом та  з  питань
нагород виконавчого апарату обласної ради (м. Запоріжжя, проспект Соборний,
164, кім. № 670, контактний телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
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- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку (бізнес-
план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Таврійський будинок
інвалідів»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть  подавати  додаткову
інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,  професійного  рівня  і
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь у конкурсі на посаду директора комунальної установи «Таврійський
будинок інвалідів» Запорізької обласної ради.

7.  Директора  комунальної  установи  «Запорізький  обласний  центр
професійної реабілітації інвалідів» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Запорізький  обласний  центр  професійної  реабілітації
інвалідів» Запорізької обласної ради
Юридична адреса: 71111, Запорізька область,  Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Мічуріна, 87.
 Контактний телефон:  (06153)7 07 42
Посада  –  директор  комунальної  установи  «Запорізький  обласний  центр
професійної реабілітації інвалідів» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Запорізький  обласний  центр  професійної  реабілітації
інвалідів» Запорізької обласної ради
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Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Запорізький  обласний  центр  професійної  реабілітації
інвалідів»  Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до  управління  по
роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради (м.
Запоріжжя,  проспект Соборний,  164,  кім.  № 670,  контактний телефон:  (061)
224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Запорізький
обласний центр професійної реабілітації інвалідів» Запорізької обласної ради, а
також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду
роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
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участь у  конкурсі на  посаду  директора  комунальної  установи «Запорізький
обласний центр професійної реабілітації інвалідів» Запорізької обласної ради.

8.  Директора  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів» Запорізької обласної ради
Юридична адреса: , 69034, м. Запоріжжя, вул. Червонополянська, 2.
 Контактний телефон:   701-19-93
Посада  –  директор  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр
соціальної реабілітації  дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  соціальної  реабілітації
дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  соціальної  реабілітації
дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради, особисто подають до управління по
роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради (м.
Запоріжжя,  проспект Соборний,  164,  кім.  № 670,  контактний телефон:  (061)
224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
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- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунального  закладу  «Запорізький
обласний  центр  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів»  Запорізької  обласної
ради, а також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,
досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь у конкурсі на посаду директора комунального закладу  «Запорізький
обласний  центр  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів»  Запорізької  обласної
ради.

9.  Директора  комунальної  установи  «Орловський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна установа «Орловський психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради
Юридична  адреса:  72341,  Запорізька  область,  Мелітопольський  район,
с. Орлове, вул. Вишнева, 231.
 Контактний телефон: (0619) 49 61 41.
Посада  –  директор  комунальної  установи  «Орловський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради
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Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної установи «Орловський психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної установи «Орловський психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради, особисто подають  до управління по роботі з персоналом та з
питань нагород виконавчого  апарату  обласної  ради  (м.  Запоріжжя,  проспект
Соборний,  164,  кім.  №  670,  контактний  телефон:  (061)  224-70-26)  такі
документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку (бізнес-
план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Орловський
психоневрологічний  інтернат»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).
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Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь у  конкурсі на  посаду  директора  комунальної  установи «Орловський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради.

10. Директора комунальної установи «Запорізький дитячий будинок-
інтернат» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з  дня опублікування оголошення конкурсу на  веб-сайті  Запорізької  обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Запорізький  дитячий  будинок-інтернат»  Запорізької
обласної ради
Юридична адреса: 69096, м. Запоріжжя, вул. Донецька, 18.
 Контактний телефон:  286-96-67.
Посада – директор комунальної установи «Запорізький дитячий будинок-
інтернат» Запорізької обласної ради

Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Запорізький  дитячий  будинок-інтернат»  Запорізької
обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені   наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами)  Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»):

-  повна  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр,
спеціаліст);

- післядипломна освіта в галузі управління; 
-  стаж роботи у відповідній сфері  діяльності  на керівних посадах – не

менше 5 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунальної  установи  «Запорізький  дитячий  будинок-інтернат»  Запорізької
обласної ради, особисто подають  до управління по роботі з персоналом та з
питань нагород виконавчого  апарату  обласної  ради  (м.  Запоріжжя,  проспект
Соборний,  164,  кім.  №  670,  контактний  телефон:  (061)  224-70-26)  такі
документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
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-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння
вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Запорізький
дитячий  будинок-інтернат»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь у  конкурсі на  посаду  директора  комунальної  установи «Запорізький
дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради.

11. Директора комунального закладу «Обласний центр патріотичного
виховання молоді» Запорізької обласної ради

 Термін  прийняття  документів від  кандидатів  протягом
30 календарних днів з дня опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті
Запорізької обласної ради з - 14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальний  заклад  «Обласний  центр  патріотичного  виховання  молоді»
Запорізької обласної ради
Юридична адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49.
 Контактний телефон: 224 61 41.
Посада - директор комунального закладу «Обласний центр патріотичного
виховання молоді» Запорізької обласної ради
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Основні  вимоги  до  кандидатів  для  участі  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунального  закладу  «Обласний  центр  патріотичного  виховання  молоді»
Запорізької обласної ради

Кваліфікаційні вимоги  визначені п.1 розділу V Положення про Центр
патріотичного  виховання,  затвердженого  наказом  Міністерства  молоді  та
спорту України від 23.10.2013 № 720 «Про затвердження положення про Центр
патріотичного виховання»:

-    вища педагогічна освіта;
- стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки;
- пройшов підготовку  та  атестацію керівних кадрів  освіти  в  порядку,

встановленому МОН;
- обов’язково громадянин України.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  посаду  директора
комунального  закладу  «Обласний  центр  патріотичного  виховання  молоді»
Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до  управління  по  роботі
з  персоналом  та  з  питань  нагород  виконавчого  апарату  обласної  ради
(м.  Запоріжжя,  проспект  Соборний,  164,  кім.  №  670,  контактний  телефон:
(061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку (бізнес-
план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунального  закладу  «Обласний  центр
патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради, а також можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).
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Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь  у  конкурсі на  посаду  директора  комунального  закладу  «Обласний
центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.

12.  Головного  лікаря  комунальної  установи  «Обласний  лікарсько-
фізкультурний диспансер» Запорізької обласної ради

 Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з дня  опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальна  установа  «Обласний  лікарсько-фізкультурний  диспансер»
Запорізької обласної ради
Юридична адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 71.
 Контактний телефон:  717 21 92.
 Посада  –  головний  лікар  комунальної  установи  «Обласний  лікарсько-
фізкультурний диспансер» Запорізької обласної ради

Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду головного лікаря
комунальної  установи  «Обласний  лікарсько-фізкультурний  диспансер»
Запорізької обласної ради

Кваліфікаційні  вимоги  визначені  п.2  розділу  IV Положення про лікарсько-
фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини), затверджений  наказом
Міністерства охорони здоров'я України від  17 червня 2014 року № 401:

- кваліфікація лікаря зі  спортивної  медицини або лікаря з лікувальної
фізкультури і спортивної медицини;

- повна  вища  освіта  за  напрямом  підготовки  «Медицини»,
спеціальністю  «Лікувальна  справа»,  спеціалізацією  за  фахом
«Спортивна  медицина»  або  «Лікувальна  фізкультура  і  спортивна
медицина».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі  на заміщення вакантної
посади  головного  лікаря  комунальної  установи  «Обласний  лікарсько-
фізкультурний  диспансер»  Запорізької  обласної  ради, особисто  подають  до
управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату
обласної  ради  (м.  Запоріжжя,  проспект  Соборний,  164,  кімн.  №  670,
контактний телефон: (061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
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- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Разом  із  зазначеними  документами  особи  подають проект  розвитку
(бізнес-план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунальної  установи  «Обласний
лікарсько-фізкультурний диспансер» Запорізької обласної ради, а також можуть
подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,
професійного  рівня  і  репутації  (характеристики,  рекомендації,  наукові
публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь  у  конкурсі на  посаду  головного  лікаря  комунальної  установи
«Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Запорізької обласної ради.

13.  Головного лікаря комунального закладу  «Санаторій медичної
реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради

Термін прийняття  документів від кандидатів протягом 30 календарних днів
з дня  опублікування оголошення конкурсу на веб-сайті Запорізької обласної
ради з -  14 червня 2017 року. 

Останній день прийняття документів    14 липня 2017 року. 

Комунальний  заклад  «Санаторій  медичної  реабілітації  «Глорія»
Запорізької обласної ради
Юридична адреса: 72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Курортна, 83.
 Контактний телефон: (0237) 7 08 02.
Посада  –  головний  лікар  комунального  закладу  «Санаторій  медичної
реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради
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Основні вимоги до кандидатів для участі у конкурсі на посаду головного лікаря
комунального закладу  «Санаторій  медичної  реабілітації  «Глорія» Запорізької
обласної ради

Кваліфікаційні  вимоги  визначені   наказом Міністерства  охорони  здоров'я
України  від  29.03.2002  №  117  Довідник  кваліфікаційних  характеристик
професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»):

-  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; 
- стаж роботи за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» -

не менше 8 років.

Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  на  заміщення  посади
головного  лікаря  комунального  закладу  «Санаторій  медичної  реабілітації
«Глорія» Запорізької обласної ради, особисто подають до управління по роботі
з  персоналом  та  з  питань  нагород  виконавчого  апарату  обласної  ради
(м.  Запоріжжя,  проспект  Соборний,  164,  кім.  № 670,  контактний  телефон:
(061) 224-70-26) такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
-  копії  документів  про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого  самоврядування,  у  порядку,  визначеному  Законом  України  «Про
запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;
-  копію  військового  квитка  (для  військовослужбовців  або

військовозобов’язаних);
- копію трудової книжки, завірену належним чином за місцем роботи (для

працюючих) або оригінал трудової книжки (для непрацюючих);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
-  медичну  довідку  про  проходження  обов’язкових  попереднього  та

періодичного психіатричних оглядів;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
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Разом із зазначеними документами особи подають проект розвитку (бізнес-
план,  стратегія  розвитку  тощо)  комунального  закладу  «Санаторій  медичної
реабілітації  «Глорія»  Запорізької  обласної  ради,  а  також  можуть  подавати
додаткову  інформацію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду  роботи,  професійного
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи,  які  мають  судимість  за  вчинення  умисного  злочину;
позбавлені  права  займати  відповідні  посади  в  установленому  законом
порядку;  в  інших  випадках,  установлених  законами,  не  можуть  брати
участь  у  конкурсі на  зайняття  вакантної  посади  головного  лікаря
комунального закладу  «Санаторій  медичної  реабілітації  «Глорія» Запорізької
обласної ради.
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