
Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 

07.09.2018 № 24-10/VІІ «Про проведення конкурсного відбору кандидатів на 

посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області», із змінами, 

розпоряджень голови обласної ради від 03.08.2020 № 330-р «Про оголошення 

конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу «Черкаський 

геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради»,  від 21.08.2020 № 345-р  «Про 

утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунального закладу «Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської 

обласної ради», враховуючи Довідник кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 

29.03.2017 № 518, оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу 

«Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради». 

 

 

Загальні відомості щодо закладу 

 

Найменування закладу Комунальний заклад «Черкаський 

геріатричний пансіонат Черкаської обласної 

ради» 

 

 

Місцезнаходження закладу 18009, місто Черкаси, вулиця  Менделєєва, 

буд. 11 

 

 

Основні напрями діяльності 

закладу 

Комунальний заклад «Черкаський 

геріатричний пансіонат Черкаської обласної 

ради» (далі – Заклад) є стаціонарною 

соціально-медичною установою для: 

постійного або тимчасового  проживання 

громадян похилого віку, ветеранів війни та 

праці, осіб з інвалідністю, у т. ч. з 

психоневрологічними захворюваннями, які 

потребують стороннього догляду, побутового 

і медичного обслуговування; соціальних 

послуг та комплексу реабілітаційних заходів.  

Заклад розрахований на 160 місць та 

функціонує в складі геріатричного та 

медичного центру відновлювального 

лікування: 

- у геріатричному відділенні проживають 

громадяни похилого віку, середній вік яких 

складає 80 років, налічує 125 ліжок, з них 73 

лежачих хворих; 



- у психоневрологічному відділенні 

проживають громадяни з 

психоневрологічними захворюваннями, які 

потребують соціальної та медичної адаптації, 

налічує 10 ліжок; 

- в медичному центрі відновлювального 

лікування перебувають самотні хворі, які 

перенесли гострий інсульт, та інші тяжкі 

хвороби з руховим дефіцитом, що потребують 

реабілітації та стаціонарного лікування, 

налічує 25 ліжок. 

 

 

Інформація, що стосується 

фінансово-економічного 

стану закладу, його структура 

та кошторисні призначення 

для фінансового забезпечення 

закладу 

Згідно з штатним розписом на 2020 рік в 

Закладі затверджено 135,5 штатних одиниць, 

фактично зайнято 120 посад. Працівники з 

повною вищою освітою – 32 особи, базовою 

вищою освітою – 2 особи, неповною вищою 

освітою – 26 осіб, працівники пенсійного віку 

– 38 осіб. Працює 15 осіб з інвалідністю. 

Медичне обслуговування здійснюють чотири 

лікарі: терапевт, невропатолог, стоматолог, 

психіатр та двадцять медичних сестер. Лікарі 

працюють згідно з графіком, а чергування 

сестер медичних та молодших медичних 

сестер здійснюється цілодобово. Втілюючи 

медичну реформу в практику для надання 

кваліфікованої і консультативної медичної 

допомоги підопічним, заключені декларації із 

сімейним лікарем Першого Черкаського 

міського центру первинної медично-

санітарної допомоги. 

У Закладі організовано чотириразове дієтичне 

харчування у залежності від стану здоров’я, 

здійснюється власне виробництво 

хлібобулочних виробів. 

Функціонує бібліотека, нараховує 2400 книг.  

Площа житлових кімнат – 1013,7 кв. м. 

Заклад опалюється централізовано.  

Станом на 01.08.2020 у Закладі відсутня 

дебіторська та кредиторська заборгованість. 

Кошторис на 2020 рік включає: 

- заробітна плата та нарахування на оплату 

праці – 10 980,0 тис. грн. 



- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 

2 271,1 тис. грн. 

- використання товарів та послуг – 3 900,9 

тис. грн.  

Використання коштів загального та 

спеціального бюджету за 2016-2019 роки  

Переглянути 

 

 

Умови матеріального 

забезпечення керівника 

Посадовий оклад  у розмірі 6306,00 грн., 

надбавка за шкідливі умови праці у розмірі до 

25 відсотків посадового окладу  та інші 

виплати за рахунок економії фонду заробітної 

плати. 

 

 

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі 

 

Строк і місце приймання 

документів для участі у 

конкурсі 

Документи приймаються з 28.08.2020 до 

16.09.2020 включно з 08.00 до 16.00 години 

щоденно (крім обідньої перерви з 13.00 до 

13.45, суботи, неділі та святкових і неробочих 

днів) за адресою  бульвар Т.Г. Шевченка, 185, 

м. Черкаси, кабінет 431.                                     

 

Номер телефону для довідок (0472) 54-27-28 

 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі 

1) заява про участь у конкурсному відборі  

2) копія паспорта громадянина України; 

3) копія (копії) документа (документів) про 

вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання 

та документів, що підтверджують 

відповідність Претендента кваліфікаційним 

вимогам до керівника Закладу; 

4) копія трудової книжки або документів, що 

засвідчують досвід роботи; 

5) біографічна довідка (резюме); 

6) конкурсна пропозиція та/або 

перспективний план розвитку Закладу у 

запечатаному конверті; 

7) згода на обробку персональних даних; 

8) довідка МВС про відсутність судимості; 

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо 

перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному 

https://www.oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/fin_gosp_Geriatr_pansionat.pdf


закладах охорони здоров’я за формами, 

затвердженими МОЗ; 

10) інші документи, які на думку 

Претендента, підтверджують його професійні 

чи моральні якості. 

Претендент подає документи та заяву 

особисто (або через уповноважену згідно з 

довіреністю особу) секретарю конкурсної 

комісії. 

Відповідальність за недостовірність 

документів несе Претендент. 

 

Дата і місце проведення 

конкурсного відбору 

Конкурсний відбір на зайняття посади 

директора проводиться Черкаською обласною 

радою 17 вересня 2020 року о 10 год. 00 хв. у 

кабінеті 434 Будинку рад, розташованого за 

адресою: м. Черкаси,  бульвар Т.Г. Шевченка, 

185.  

 

 

Перелік вимог до кандидатів на посаду керівника закладу 

 

Кандидатом на посаду 

керівника закладу може бути 

особа, яка 

1)  є громадянином (кою) України; 

2) має вищу освіту другого рівня за ступенем 

магістра та спеціальністю відповідної галузі 

знань;  

3) має стаж роботи у відповідній сфері 

діяльності на керівних посадах не менше ніж 

5 років. 

  

До участі у конкурсі не 

допускається особа, яка 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або 

її дієздатність обмежена;  

2) має судимість за вчинення злочину, якщо 

така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку, або на яку 

протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення 

корупційного правопорушення;  

3) є близькою особою або членом сім`ї 

керівників, що відповідно до статутних 

документів здійснюють управління суб’єктом 

господарювання, а саме: Черкаської обласної 

ради, Черкаської обласної державної 

адміністрації та Департаменту соціального 



захисту населення Черкаської обласної 

державної адміністрації. 

4) у разі неподання одного із зазначених у 

пункті 24 Порядку проведення конкурсного 

відбору кандидатів на посади керівників 

підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Черкаської області, затвердженого 

рішенням обласної ради від 07.09.2018 №24-

10/VII (зі змінами), документів; 

5) невідповідності встановленим конкурсною 

комісією вимогам до Претендентів та їх 

конкурсних пропозицій. 

 

Вимоги до конкурсної 

пропозиції 

Претенденти подають конкурсні пропозиції 

щодо перспективного плану розвитку 

Закладу, що містять проєкт стратегічного 

плану розвитку, в якому передбачаються: 

1) першочерговий план реформування 

Закладу протягом одного року; 

2) заходи з виконання завдань та результати 

аналізу можливих ризиків, а також пропозиції 

щодо очікуваної динаміки поліпшення 

економічних та фінансових показників 

Закладу, підвищення його 

конкурентоспроможності та виконання 

завдань, зазначених в установчих документах; 

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для 

розвитку Закладу. 

 

Текст Статуту Закладу Переглянути 

 

https://www.oblradack.gov.ua/files/docs/Rozp/2018/Rozp_15082018_249-%D1%80.zip

