
Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради 

від 19.02.2021 № 5-14/VІІІ «Про проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області»,  розпоряджень голови Черкаської обласної ради від 06.04.2021 

 № 73-р «Про оголошення конкурсного відбору претендентів на зайняття 

посади директора комунального закладу «Черкаський геріатричний пансіонат 

Черкаської обласної ради», від 29.04.2021 № 108-р  «Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунального закладу «Черкаський геріатричний пансіонат 

Черкаської обласної ради», враховуючи вимоги Типового положення про 

будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772, 

оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посади 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, його структура 

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, 

психоневрологічного відділень та медичного 

центру відновлювального лікування. 

Заклад підпорядкований Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської 

обласної державної адміністрації. Штатна 



чисельність працівників складає 135,5 осіб. 

Середня чисельність працівників 127 осіб.  

 

Інтернет посилання на статут 

закладу 
Статут 

Фінансово-економічний стан 

закладу 

 

Заклад фінансується з обласного бюджету, 

має два спецфонди з надходженнями коштів в 

розмірі 75% від Пенсійного фонду і 

Департаменту соціального захисту та кошти 

від наданих послуг стаціонарного догляду на 

платній основі. Станом на 01.04.2021 

дебіторська та кредиторська заборгованість 

відсутня.  

 

Кошторис на 2021 рік. 

 

Умови оплати праці 

керівника 

Посадовий оклад  у розмірі 8010,0 грн, 

підвищення за шкідливі умови праці у розмірі 

2 002,5 грн (25 %) посадового окладу, 

надбавка за вислугу років (в залежності від 

стажу роботи в соціальній сфері) та інші 

виплати за рахунок економії фонду заробітної 

плати. Умови матеріального забезпечення 

передбачаються у контракті з керівником.  

 

 

Відомості щодо приймання документів для участі в конкурсі 

 

Строк і місце приймання 

документів для участі у 

конкурсному відборі 

Документи приймаються з 07.05.2021 до 

26.05.2021 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:  кабінет 431, бульвар 

Т.Г. Шевченка, 185, м. Черкаси. 

Номер телефону для довідок, 

адреса електронної пошти 

комісії 

(0472) 54-27-28 

 

pravo@oblradack.gov.ua 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсному відборі 

Претендент подає особисто або надсилає 

поштою (на конверті повинна бути відмітка 

«На конкурс») разом із заявою про участь у 

конкурсному відборі за формою згідно з 

додатком 3 такі документи: 

 

1) копію паспорта громадянина України; 

https://www.oblradack.gov.ua/files/docs/Rozp/2018/Rozp_15082018_249-%D1%80.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/koshty_geriatr_pansionat.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_3.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_3.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_3.docx


2) копію (копії) документа (документів) про 

вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання 

та документів, що підтверджують 

відповідність претендента кваліфікаційним 

вимогам до Керівника; 

 

3) копію трудової книжки або документів, що 

засвідчують досвід роботи; 

 

4) біографічну довідку (резюме); 

 

5) конкурсну пропозицію та/або 

перспективний план розвитку підприємства, 

установи, закладу у запечатаному конверті; 

 

6) згоду на обробку персональних даних за 

формою згідно з додатком 1; 

 

7) довідку МВС про відсутність судимості; 

 

8) медичні довідки про стан здоров’я щодо 

перебування особи на обліку у 

психоневрологічному та наркологічному 

закладах охорони здоров’я за формами, 

затвердженими МОЗ; 

 

9) заяву про відсутність у діях особи 

конфлікту інтересів за формою згідно із 

додатком 4; 

 

10) документи, які, на думку претендента, 

підтверджують його професійні чи моральні 

якості (характеристики, рекомендації, наукові 

публікації та інші). 

 

Відповідальність за недостовірність 

документів несе претендент. 

 

Дата і місце проведення 

конкурсного відбору 

Конкурсний відбір претендентів на зайняття 

посади директора проводиться Черкаською 

обласною радою 2 червня 2021 року об  

11 год. 00 хв. у кабінеті 434 Будинку рад, 

розташованого за адресою: м. Черкаси,  

бульвар Т.Г. Шевченка, 185.  

 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_1.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_1.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_4.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_4.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_4.docx
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Konkurs/06052021geriatr_pansionat/dod_4.docx


 

Перелік необхідних вимог до претендентів на посаду керівника закладу 

 

Кандидатом на посаду 

керівника закладу може бути 

особа, яка: 

1)  є громадянином (кою) України; 

 

2) має вищу освіту за освітнім рівнем магістра 

у галузях знань «Право», «Охорона здоров’я», 

«Соціальна робота», «Освіта/Педагогіка», 

«Управління та адміністрування»; 

  

3) має стаж роботи на керівних посадах 

нижчого рівня не менш як п’ять років. 

  

До участі у конкурсному 

відборі не допускається 

особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або 

обмежено дієздатною; 

 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо 

така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку (крім 

реабілітованої особи), або на яку протягом 

останнього року накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення; 

 

3) притягалася на підставі обвинувального 

вироку, який набрав законної сили, до 

кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов'язаного з корупцією; 

 

4) відповідно до вироку суду, що набрав 

законної сили, позбавлена права займатися 

діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, або 

обіймати певні посади; 

 

5) у разі призначення (обрання) буде 

безпосередньо підпорядкована особі, яка є її 

близькою особою відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції»; 

 

7) має конфлікт інтересів; 

 

8) не відповідає вимогам, встановленим цим 

оголошенням. 



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. 

 

 

 


