
протокол лi 1

засiдання KoHKypcHoi коNIiсiiдJIя IIровелення конкурсу на зайllятlя llосали
f енералыrого директора Комупального IIекомсрIIiйного пiлпри€мства

ЛисичанськоТ NIicr'кoi ради ЛуfаIIськоi областi (Центр первиllllоi мсдико-
caпiтapHoi llопомоги ЛЪ 1)

05.10.2021 року l0:00 гол.

Мiсце проведення: малий зал JIисичанськоj MicbKoi вiйськово-ltивiльноi
адмiнiстраuii Сев€родонецького району Луганськоi областi

KoHKypclla комiсiя створена на викоttаllIIя llостанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 27.12.2017 JVg l094 <lIpo затвердження Порядку проведення конкурсу lta
зайняття посади керiвtrика державного, комуналыlого закладу охороци здоров'я>,

розпорядженнями керiвника ЛисичанськоТ MicbKoT вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачii
Ссверолонецького району Луганськоi областi вiд 20.09.202\ Nч 105l <Про введення
посади генерального лиректора у КЕlП <I{cHTp первинноi медико-санiтарноТ
допомоги ЛЪ l), наказу вiддiлу охорони злоров'я Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-
цивiльноТ адмirriстрацii Севсродонецького райоIlу Луганськоi областi вiд 20.09.202l
Nч 12 <Про проведення конкурсу на зайняття посади геtlерального директора
КНП (ЦПМСД Nл 1> i наказу вiлдiлу охорони здоров'я ЛисичанськоТ MicbKoi
вiйськово-цивi.пьноi алмiнiстрачii Ссвсродонецького району ЛуганськоТ областi вiд
04. l0.202l JФ 4[i <Про призлrачсн ня лрелставн икiв вiддi-rrу охорони злоров'я ло складу
KoHKypctloi KoMiciT лля проведення Kol]Kypcy на зайняття посади гснсрального
дирсктора КНП (t{ПМСД NQ 1), та згjдно з лротоколом загалыIих зборiв трулового
колективу комуналыlого ltекомсрцiйного пiдприсмства Jlисичанськоi MicbKoi' ради
ЛуганськоТ областi <f{cHтp Ilервинноl'медикtt-сlttti,Lарноi лоломоги Ng l) Bi/r

2З,09.202| JФ 56 i протоколом засiдаItltя громалськоi органiзачiТ <<Медссстринство
Луганцини> вiл 28.09.202l Nq 10-П та звернецця БАБИЧ Тетяни з проханням
включення'li', як незалежного експерIх, до складу KoHKypcHoi'KoMiciT вiд 22,09.202l.

На засiланнi присутlri:

УСТИМЕНКО Алевтина BiKTopiBHa - головний спеtliалiст-бухгалтер вiллiлу охорони
здоров'я Лисичаtлськоi MicbKoi вiйськово-цивiлыrоТ адмiнiстрацii Севсродонецького

району JIуl,анськоi областi, голоRа KoItKypcнoT KoMicii;

ГОЛЯКОВ ,Щенис Леонiлович - спецiалiст l ка,гсгорiТ вiдлiлу охорони здоров'я
Лисичанськоi Micbttoi вiйськово-l(ивi_llьноj алмiнiстраlliТ Севсродоttешькоt,о району
ЛуганськоТ облас r i. секретар l<ovicii;

Члеttи KotrKypcHoi KoMiciI:

ПОБОЖЕНКО Свirлапа Борисiвна. ]асгупник lоловноlо лiкаря l меличного
обслуговування населення комунального некомершiйпого пiдпри€мства (Центр
первинноi медико-санiтарноТ допомоги Nэ 1>;

МАРЧЕЦКО Марина IBaHiBHa, голова ради трудового колективу комунального
некомерцiйного пiдприсмства <Щеttтр первинноТ медико-санiтарноj допомоги Nэ 1>;



IlдрхомовД Iрина Олександрiвна - представник громадськоi органiзацii
" 
Медсес l риllс гво Луган щи н и>;

БСЛоВА Свiтлана Павлiвна - представник громадськоТ органiзацii <Медсестринство
Луганщини>.

БАБИЧ Тетяна Станiславiвна, голова ЛисичанськоТ MicbKoi органiзацii Товариства
Червоного Хреста Украiни, експерт KoHKypcнoi KoMiciT з правом дорадчого голосу.

засiдання конкурснот koMicii з проведення конкурсу на зайняття lrосади генерального
директора Комунального некомерцiйного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi рали
луганськот областi <щенrр первинноi медико-санiтарнот допомоги Ns l) с
правомочним.

Засiдання конкурсцоТ KoMiciT проводила голова KoMiciT УСТИМЕНКо Алевтина
BiKTopiBHa.

Слчхали:

устимЕнкО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMicii, яка запроllонувilла затвердити
порядок денний засiдання KoMicii.

ВиDiшили:

Затвердити наступний порядок денний засiдання KoHKypcHoi KoMicii.

Порядок лен ний:

l . ГIро оголошеltня проведеttня. конкурсу на зайtrяття посади генераJlьного директора
Комунального некомерчiйного пiдприсмства лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi
областi <Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги Nl l>.

голосчвали:

УстцменкО А.в. - < :Q >, ГолякоВ fl.л, - < {Ч>, Побоженко С.Б. - ,,_З9 u,
Марченко M.l. - (--З9), Пархомова I.o. - (( {q ), Б€лова С.П. - ( зЗ).
оrоr- Ё ,,on., кпроmu) - О чол,, купрllлlалuсь) - о uon.

Поряdок dеtlнuй засidання KottKypcHoi KoMicii' заmверdхсеtlо.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про оголошення проведення конкурсу на зайняття посади генсрального директора
Комунального некомерцiйного пiдприсмс,l.ва Лисичанськоi MicbKoi ради ЛуганськЪi
облас,гi <I{eHTp первинноi медико-санiтарноТ допомоги Л! 1),

Слухали:

устимЕнко Алевтиrrу BiKTopiBHy - голову KoMiciT, яка зачитала змiст оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посади гецерального директора Комунального



некомерцiйного пiдгtрисмства JIисичаllськоТ мiськоi рали ЛуганськоТ областi (Цснтр
первишноТ медико-санiтарноi допомоги Л! l>l та взяти участь в обговорсtlнi,
В обговореннi взяли участь Устимеtrко А.В., Голяков !.Л., Побояrенко С.Б.,
Марченко M.I., Пархомова I.0., Белова С.П., Бабич 'l'.C.

ВиDiIпили:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади генералыrого директора Комунального
некомерцiйного пiдIlрисмства Лисичанськоi MicbKoT ради ЛуганськоТ об;rастi <I{eHTp
перRинноТ медико-санiтарноТ допомоги Ns 1) та затвердити змiст оголошеlltlя
(додасться).

2. Оприлюднити огоJIошення на зайняття посади геt{ерального директора
комуtrального некомерцiйного пiдприемства Лисичанськот Micbkoi рали Луганськот
областi <l {eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги Nч l > на офiцiйному всб-сайтi
лисичанськоi мiськоi вiйськово-цивiльноi адмiнiстраrlii Севсролонсцьколо району
Луганськоi областi.

голосували:

УстименкО А.В. - ( qq )), l-олякоВ !.Л. - ( 4ct >, IIобоженко С,Б. - u .-lau,
Марченко M.I. - ( зQ ), Пархомова I.(),-,, дau, Белова C.[I. - ( <!L)).

оrо, - е чоrl., кпроmю) -

Рiшення прuйuяmо.

Голова KoMiciT

Секретар KoMiciT

члени koMicii

Експерт KoMicii

(уmрuмсLqцсь> - (Э uon,о чол.,

.?.а/_7--

Алев,l^иlIа УС'гИМЕнко

ffенис ГОЛЯКОВ

Свiтлана I IоБоЖЕНКо

Марина МАРЧЕНКО

Iрина ПАРХОМОВА

Свiтлана БСJlоВА

Тетяша БАБИЧ


