
  

 

 

 

  ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора закладу охорони 
здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району 
Харківської області. 

 

Смт Старий Салтів      13 лютого 2020 р. 
 

Місце проведення: зал засідань. 

Час проведення: 09.00 

Присутні: 7 

Голова комісії: 
Бурменко Анатолій Володимирович – заступник Старосалтівського селищного голови.  

 

Члени члени комісії: 
Заіченко Наталя Валеріївна – сестра медична ЗПСМ 

Хабарова Зоя Юріївна – голова ГО «Добрі дії» 

Леонець Олена Сергіївна - начальник юридичного відділу Старосалтівської селищної ради 

Штрикун Людмила Іванівна – секретар Старосалтівської селищної ради 

Чепіженко Дмитро Миколайович - начальник відділу державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань 

 

 

Вів засідання голова комісії Бурменко Анатолій Володимирович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1 . Розгляд питання щодо допущення кандидатів до участі в конкурсі 
 

ГОЛОСУВАЛИ про затвердження порядку денного: 
«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» -0 

 

Рішення прийнято.  
Вирішили  -  Затвердити порядок денний ідругого засідання конкурсної комісії на заміщення 
вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального некомерційного 

підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району Харківської області. 
 

 1 .Слухали голову комісії Бурменко А.В. який повідомив що до Старосалтівської ради не 
надійшло жодної конкурсної пропозиції на заміщення вакантної посади директора закладу 

охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського 

району Харківської області. 
 Запропонував визнати конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу 

охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського 

району Харківської області таким що не відбувся та запропонувати голові селищної ради 

розпочати новий конкурс.  



ГОЛОСУВАЛИ про визначення конкурсу таким що не відбувся : 
«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» -0 

 

Рішення прийнято.  
Вирішили  - визнати конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу охорони 

здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району 

Харківської області таким що не відбувся. 
 

 

Голова конкурсної комісії       оригінал підписано     Бурменко А.В. 
 

Секретар конкурсної комісії    оригінал підписано      Леонець О.С 

 

Члени конкурсної комісії        оригінал підписано        Штрикун Л.І. 
 

         оригінал підписано     Заіченко Н.В. 

         оригінал підписано     Хабарова З.Ю. 

        оригінал підписано     Чепіженко Д.М. 

 

     


