
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.

Місце проведення: зал засідань.

Час проведення: 13:00 

Присутні: ^

Голова комісії:

Бурменко Анатолій Володимирович -  заступник Старосалтівського селищного голови .. 

Секретар конкурсної комісії: Леонець Олена Сергіївна -  начальник юридичного відділу 

Члени комісії:

Вів засідання голова комісії Бурменко Анатолій Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд поданих пропозицій

2. Розгляд питання щодо допущення кандидатів до участі в конкурсі

ГОЛОСУВАЛИ про затвердження порядку денного:

Бурменко А.В. -  'УСх 

Леонець О.С. -  чс*

Донська А. І. - -\сх,

Новицька Н.М. -

т , ‘ ™  >

«За» - 

«Проти» -

«Утримались» -_Сз_

Рішення прийнято.

Вирішили - Затвердити порядок денний третього засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального некомерційного

смт Старий Салтів 19 листопада 2020 р.

Донська Анна Іванівна - член ТО « Добрі дії»

Новицька Надія Миколаївна -  член ГО «Добрі дії»

Стоянова Катерина Володимирівна -  представник М олодіжної 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

Штрикун Л.І. - 

Струк В.В,- '~хСк 

Галушка Т. О.- ч ех



підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району Харківської області.

Слухали голову комісії Бурменко А.В. про необхідність розпочати конкурс на заміщення 

вакантної посади директора КНП «Старосалтівський ЦПМСД» згідно розпорядження 

селищного голови від 02.11.2020 року № 185-ОД 

ГОЛОСУВАЛИ 

Бурменко А.В. -  

Леонець О.С. -  АЧ 

Донська А. І. - 

Новицька Н.М. - а ч  

Стоянова К.В. - 

Заіченко Н.В. - 

Штрикун Л.І. '

Струк В.В.- \ Ч  і

Галушка Т. О.-

«За» _

«Проти» - ^ _

«Утримались» -С\

Рішення прийнято.

Вирішили - на виконання розпорядження голови розпочати конкурс на заміщення вакантної 

посади директора КНП «Старосалтівський ЦПМСД»

1. Слухали голову конкурсної комісії Бурменко А.В. який повідомив що до Старосалтівської 

селищної ради надійшли 6 (шість) конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади 

директора КНП «Старосалтівський ЦПМСД» від Бондарева Віктора Івановича, Жук Дмитра 

Дмитровича, Овчаренко Олексія Михайловича, Леонець Наталії Анатоліївни, Антіпчук 

Людмили Петрівни, Ситник Оксани Володимирівни.

Конкурсні пропозиції зареєстровані в реєстрі вхідної документації до конкурсної комісії. 

Документи, надійшли від Бондарева В.І. Леонець Н.А. Ж ук Д.Д., в запечатаному конверті, 

документи від Овчанренко О.М., Антіпчук Л.П., Ситник О.В. надійшли в запечатаному 

конверті, крім заяви, як передбачено умовами Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального некомерційного 

підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Старосалтівської селищ ної ради» Вовчанського району Харківської області

Голова комісії Бурменко А.В. запропонував: конкурсні пропозиції подані 

а >с,\а с. кАСо, . ^ ч ^ Д У  у-Щизнати поданими відповідно
до умов конкурсу. '

Конкурсні пропозиції подагіі ---- ----  --------- ----------------------------------------------

визнати поданими не відповідно до умов конкурсу.

Бурменко А.В 

Леонець О.С. - 

Донська А. І. - ч о , 

Новицька Н.М. -

Стоянова К.В. - а а . 

Заіченко Н.В. - 

Ш трикун Л.І.-

Струк В.В.- 

Галушка Т. О.-

ГОЛОСУВАЛИ



«За» - 0.

«Проти» - С)

«Утримались» А _

Рішення прийнято

2. Розгляд питання щодо допущення кандидатів до участі в конкурсі

Слухали голову комісії Бурменко А.В., який повідомив, що конкурсантами

УАЗ.'

поданні конкурсні пропозиції, які відповідають умовам порядку проведення конкурсу. В 

Зв’язку з чим пропонується вирішити питання щодо допуску до участі в конкурсі

З А>

ГОЛОСУВАЛИ 

Бурменко А.В. -  Г'А З Ч 
Леонець О.С. —

Донська А. І. - 

Новицька Н.М. - 

Стоянова К.В. - v c^

Заіченко Н.В. - 

Ш трикун Л.І. ~

Струк В.В.- 

Галушка Т. О.- "А х

А

« З а» - А  
«Проти» - Сз 

«Утримались» -Сз 

Рішення прийнято

Вирішили -  допустити ДО участі В конкурсі Претендентів чАлУ 

Повідомити претендентів Ч ^  ^  ^ про час та
місце проведення конкурсу. А саме, нці конкурс відбудеться 19 листопада 2020 року о 13:30 

годині в залі засідань на 2-му поверсі за адресою: 62560, вул. Перемоги 14, в смт Старий 
Салтів, Вовчанський район, Харківська область.


