
ПРОТОКОЛ № З

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 19 листопада 2020 р.

Місце проведення: зал засідань.

Час проведення: 13:30

Присутні: 9 ,

Голова комісії:

Бурменко Анатолій Володимирович -  заступник Старосалтівського селищного голови .. 

Секретар конкурсної комісії: Леонець Олена Сергіївна -  начальник юридичного відділу 

Члени комісії:

- Донська Анна Іванівна - член ГО « Добрі дії»

Новицька Надія Миколаївна -  член ГО «Добрі дії»

Стоянова Катерина Володимирівна -  представник Молодіжної ради 

Заіченко Наталя Валеріївна -  медична сестра ЗПСМ 

Ш трикун Людмила Іванівна -  секретар селищної ради 

Струк Валентина Василівна -  начальник відділу бюджетного 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Галушка Тетяну Олександрівну -  представник громадськості

Вів засідання голова комісії Бурменко Анатолій Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заслуховування конкурсної пропозиції учасників конкурсу, проведення співбесіди та 

визначення переможця конкурсу 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.

»
2. Про оприлюднення результатів конкурсу 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.

ГОЛОСУВАЛИ про затвердження порядку денного:

Бурменко А.В. -  

Леонець О.С. -  

Донська А. І. - 

Новицька Н.М. - 

Стоянова К.В. - а  й  

Заіченко Н.В. -



Штрикун Л.І.~

Струк В.В.- «мк 

Галушка Т. О.- 'ХЧ

« З а» - ^

«Проти» - О  
«Утримались» - ^0

Рішення прийнято.

Вирішили - Затвердити порядок денний третього 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. Про заслуховування конкурсної пропозиції учасників конкурсу, проведення 

співбесіди та визначення переможця конкурсу 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.

Слухали голову конкурсної комісії Бурменко А.В. який повідомив, що відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» 

для участі в конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою або передає через законного 

представника конкурсній комісії у визначений в оголошені строк документи відповідно до 

затвердженого переліку.

Конкурсна пропозиція претендентів розглядається лише на засіданні конкурсної 

комісії, до цього часу відомості про конкурсну пропозицію не розголошуються та не 

розглядаються.

Відповідно до пункту 34 Постанови конкурсна комісія заслуховує на засіданні 

конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує 

відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

Леонець О.С. зазначила, що для участі в конкурсі 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 надійшли документи від Бондарева Віктора 

Івановича, Жук Дмитра Дмитровича, Овчаренко Олексія Михайловича, Леонець Наталії 

Анатоліївни, Антіпчук Людмили Петрівни, Ситник Оксани Володимирівни.

На засіданні конкурсної комісії від 19.11.2020 року о 13:00 годині прийнято рішення про 

допуск всіх кандидатів до участі в конкурсі.

Враховуючи зазначене, голова комісії запропонував розглянути пакет документів що 

був поданий конкурсантами на відповідність його вимогам конкурсу та заслухати конкурсну 

пропозиції кандидатів. Повідомив, що відповідно до вимог пункту 37 Постанови, забезпечено 

ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних 

пропозицій учасниками.

Комісія приступила до заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід.



Виступила Галушко Т.О., яка запропонувала голосувати за претендентів в якими 

надано документи відповідно до критеріїв конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ

Бурменко А.В. -  АСи 

Леонець О.С. -  

Донська А. І. - А А

Новицька Н.М. - АА 

Стоянова К.В. - А ^  

Заіченко Н.В. - ^  

Штрикун Л .І .'  ^  

Струк В.В.- АА 

Галушка Т. О.-

« З а» - ^

«Проти» - а  
«Утримались» - А

Рішення прийнято

Вирішили голосувати за претендентів які надали відповідний пакет документів що 

визначений умовами конкурсу.
Розглянувши документи претендентів на вакантну посаду директора закладу охорони 

здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради», що були подані в 

запечатаному конверті, члени комісії зазначають, що лише два претендента надали відповідні 

конкурсні пропозиції. А саме, гр. Леонець Наталія Анатоліївна та Ситник Оксана 

Володимирівна.

Голова комісії запропонував проголосувати за претендента на посаду директора

Ч у ССАіА хчГ) у і С 'Сулл

ГОЛОСУВАЛИ

Бурменко А.В. -  

Леонець О.С. -  

Донська А. І. - 

Новицька Н.М. - 

Стоянова К.В. - 

Заіченко Н.В. - 

ШтрИКуН Л .І.- ^  ̂ ОЧчл. 

СтруК В.В.- 

Галушка Т. О.-

«За» - 4 

«Проти» - 

«Утримались» - 5

Голова комісії запропонував проголосувати за претендента на посаду директора

Ч -Х  Cu4A.lV ^  учі У\ОС> Уи  у х - > ч \г \ ч 
Ъ А  \



ГОЛОСУВАЛИ

Бурменко А.В. 

Леонець О.С. -  

Донська А. І. - 

Новицька Н.М 

Стоянова К.В. 

Заіченко Н.В. - 

Штрикун Л.І. -  

Струк В.В.- 

Галушка Т. О.-

о^сц

« З а» - ^

«Проти» - \  

«Утримались» - V І

Виступив Бурменко А.В., який запропонував визнати переможцем конкурсу на заміщення

вакантної посади директора КНП «Старосалтівський ЦПМСД» ( \  ■. \ ^  у, ^  ______ та
внести подання Старосалтівському селищному голові для призначення на посаду директора 

КНП «Старосалтівський ЦПМСД» ^  згідно чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ

Бурменко А.В. -  

Леонець О.С. -  

Донська А. І. - -\С .̂

Новицька Н.М. - «\й\

Стоянова К.В. - ^ск  

Заіченко Н.В. - 

Штрикун Л .І.- чОч 

Струк В.В.- 

Галушка Т. О.-

«За» -

«Проти» - ^ _

«Утримались» - О

Рішення прийнято .

Вирішили визначити _______  переможцем конкурсу 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.

Внести подання Старосалтівському селищному голові на посаду директора закладу 

охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського

р а й о н у  ХарКІВСЬКОЇ О б л а с т і  СхГУча чУЧ_ .У х ____________

Рекомендувати укласти з директором контракт терміном від 3 до 5 років.



2. Про оприлюднення результатів конкурсу 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

Слухали голову комісії Бурменко А.В., який запропонував відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 « Про порядок проведення конкурсу 

на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» 

оприлюднити на офіційному сайті Старосалтівської селищної ради результати конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального 

некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітаної 

допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського район Харківської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

Бурменко А.В.

Леонець О.С. -  "чсц 

Донська А. І. - 

Новицька Н.М. - "хС\

Стоянова К.В. - Г(ЛХ 

Заіченко Н.В. - \Ч \

Штрикун Л.І.- 

Струк В.В.- схрч 

Галушка Т. О.-

« За» - ^ _

«Проти» - 0  

«Утримались» - С  

Рішення прийнято .
Вирішили -  доручити Аи:\л У~'і 0-. оприлюднити на офіційному сайті Старосалтівської 

селищної ради результати конкурсу 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.

Голова конкурсної комісії 

Секретар конкурсної комісії ІУм К о іа ^ 

Члени конкурсної комісії

О.С. о
ГР


