.
засiдання

протоколлъ2

KoHKypcнoi комiсiiдля проведення конкурсу на заЙняття посади
генерального директора Комунального некомерцiйного пiдприемства
Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi <IfeHTp первинноi медикоcaHiTapHoi допомоги ЛЪ 2>>
10:30 год.

22.04.2021 року

Мiсце проведення: малий зал Лисичанськоi

MtcbKoi
адмiнiстрацii Севсродоtlецького району ЛуганськоТ областi

вiйськово-цивiльноi

Конкурсна комiсiя створена на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд21 .|2,2017 N9 1094 кПро затвердження Порядку проведення конкУРСУ На
зайняття посади керiвника державного, комунального закладу охорони здоров'я>,
розпоряд}кеНttями керiвнИка Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiотрацii
Севсродонецького району Луганськоi областi вiд22.03.2021 N9 74 <Про введення

посади генерального директора у кнп <I_{eHTp первинноi медико-санiтарноi
допомоги ЛЪ 2> та ыд 2З.0З.2021 ЛЬ 93 <Про внесення змiн до розпорядження

керiвника Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiстраuii СеверодОнеЦЬКОГО
району Луганськоi областi вiд 22.0З.2021 N9 74), наказу вiддiлу охорони здоров'я
Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Ссверодонецького району
Луганськоi областi вiд 2З.OЗ.2021 Nэ 1 1 <Про проведення конкурсу на зайняття посади
генерального директора КНП (ЦПМСД N9 2u та згiдно з протоколом загальних зборiв

трудового колективу комунального некомерцiйного пiдприемстВа ЛиСИЧаНСЬКОi

MicbKoi ради Луганськоi областi <IJ,eHTp первинноi меДико-санiтарноi допомоги ЛЬ 2>
вiл З1.03.2021 Nч 1 i протоколом засiдання громадськоi органiзачii <Медсестринство
Луганщини> вiл 31.03.2021']1! 2-П та звернення БАБИЧ Тетяни з проханням
включення ii, як незалежного експерта, до складу KoHKypcHoi KoMicii вiд 28.03.2021

На засiданнi присутнi:

УСТИМЕНКО Алевтина BiKTopiBHa

- головний спецiалiст-бухгалтер вiддiлу охорони

здоров'я Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького
району Луганськоi областi, голова кон курсноI KoMicii;

,Щенис Леонiдович - спецiалiст I категорii вiддiлу охорони здоров'я
Лисичанськоi MicbKoT вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Ссверодонецького району
Луганськоi областi, секретар KoMicii;

ГОЛЯКОВ

Члени конкурсноi KoMicii:

ВIЛЬХОВЧЕНКО Наталiя Василiвна, заступник головного лiкаря

з

медичного

обслуговування населення комунального некомерцiйного пiдприем9тва <I]eHTp
первинноТ медико-санiтарноi допомоги J\b 2>;

ЛАВРЕНКО Iрина Ярославiвна, головна сестра медична

комунального
некомерцiйного пiдприемства <Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги Л} 2>;

2

пАрхомовд Iрина

олександрiвна

(Медсестринство Луганщини>

-

представник громадськоi органiзачii

;

Бсловд

Свiтлана Павлiвна - представник громадськоi органiзацii <медсестринство
Луганщини>.

БАБИЧ Тетяна Станiславiвна, голова Лисичанськоi MicbKoi органiзацii Товариства

Червоного Хреста Украiни, експерт конкурсноi KoMicii з гIравом дорадчого голосу.

Засiдання конкурсноi Koмicii з проведеЕЕя конкурсу на зайняття посади генерального
директора Комунального некомерцiЙного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради
Луганськоi областi <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги }1Ь 2> €
правомочним.

Засiдання KoHKypcHoi KoMicii проводила голова KoMicii
BiKTopiBHa.

УСТИМЕНко

Алевтина

С.пчхали:

УСТИМЕНКО Алевтину BiKTopiBHy - гоJlову KoMicii, яка
порядок денний засiдання KoMicii.

запропонуваJIа затверлити

Затвердити наступний порядок денний засiданtlя KoHKypcHoi KoMicii.
fIорядок денний:

1.Ilpo розгляд заяв rц)етеtlдентiв i доданих до них документiв та прийrtяття рiшегlня
щодо ix участi в KoHKypci на зайняrrтя посади генерального лиректора Комуlлального
некомерцiйного гliдприемства JIиси.IаrrськоТ MicbKoi ради JIуганськоi облас,ri <l\eHTp

гIервинноi медиttо-санiтарноi допомоги Nq 2>.
2. Ilpo розгllяд конкурсноi пропозицii учасника конкурсу на зайнят.гя посади
генерального директора Комупа.пьного некомерцiЙного пiдтlриемства ЛисичанськоТ
MicbKoi ради Луганськоi областi <I {eHTp первинноi медико-санiтарноТ лопомоги NЪ 2>,
проведення з ним спiвбесiди та врахуваrrня вiдповiдностi у.169ццха коFIкурсу,га його
KoHKypcrroi гlропозицii встагIовJIеI{им вимоrам.
З. Визначення переможця 1п ухваJIеIlIIя рiшеrlня lIpo ,lаltsердrttсltltя резу.llьтаtiв
конкурсу на заЙнят'гlt поса/]и генераJlьного лиреIrт,ора КомунальноI-о некомерцiЙного
пiдприемства Jlисичанськоi мiськсli ради JIугансы<оi обllас,гi <[{ентр первинноi
медиIсо-санiтарноi допомоги Л! 2>.
4. Внесення вiдповiдлrого подаIIня IIачаJIы]ику вiдлiлу охорони здоров'я

JIисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивirrьноi адмiпiстрацii Ссверодонецького району
Луганськоi областi про IlризIIаче[Il]rt IIереможця конкурсу на поса/{у генераль}Iого
директора Комунального некомерцiЙного пiдприемства JIисичанськоi MicbKoi ради

Лугансьrtоi областi <L{ен,гр первинноi медиtсо-саrIiтарноi догtомоги NЬ

2>.
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Поряdок dенttuй засiDання KoHKypcHoi' KoMicit заmверlсrcено.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
iдоданих до них документiв та прийняття рiшення
щодо iх участi в KoНKypci на зайняття посади генерального директора Комунального
некомерцiйного пiдприемства ЛисичанськоТ MicbKoi ради Луганськоi областi <Щентр
первинноi медико-санiтарноi допомоги Л! 2>.
1. Про розгляд заяв претендентiв

Слухали:

ГОЛЯКОВА Щениса Леонiдовича - секретаря KoMicii, який оголосив порядок

та

процедуру проведення конкурсу, розгляд заяв претендентiв.
Секретар KoMicii зазначив. що на розгляд комiсiI надiйшла заява та документи вiд
одного претендента для участi в KoHKypci на зайняття посади генерального директора
Комунального некомерцiйного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi
областi <Щентр первинноi медико-санiтарноТ допомоги Ns 2>: Шепеленк_о Валентини
Федорiвни.
Щокументи до заяв. якi поданi претендентом в запечатаному виглядi, запропоновано
розкрити для розгляду членами KoMicii. Було зачитано заяву про участь в KoнKypci
Шепеленко Валентини Федорiвни, перелiк доданих до заяви документiв:
копiя паспорта громадянина Украiни,
,

резюме,
автобiографiя,

копii: диплому про пов}Iу вищу ocBiTy. труловоi книжки,
згоду на обробку персональних даних згiдно з додатком 2 постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд21 .12.2011 ЛЬ l094,
конкурсну пропозиttiю.
довiдку МВС про вiдсутнiсть судимостi,
медичнi довiдки про стан здоров'я щодо перебування осiб на облiку у
психоневрологiчному та наркологiчному закладi охорони здоров'я за формами,
затвердженими MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни,
попередження стосовно встановлених Законом Украiни <Про запобiгання
корупцii> вимог та обмежень, пiдписане претендентом на посаду, за формою згiдно з
додатком З постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд2'/ .12.20l'7 Л9 1094,
заяву про вiдсутнiсть у лiях особи конфлiктiв iHTepeciB згiдно iз додатком 4
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд21 .12.201'7 N9 1094,
lIl.]{I
пl
lлтверлхtеllIlя
},срдх(еIllIrI подаIlня
llOi(il}lHя декларашii
осоои, уповноваженоТ
декларацll особи,
уповноважено1 на виконання функцiй
Функцlи
держави або мiсцевого самоврядуваI]ня, за минулий piK (вiдповiдно до абзацу
першого частини третьоi cTaTTi 45 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>).

4

Членами KoMicii опрацьованi заява та документи доданi до неi.

В

обговореннi взяли участь Устименко А.В., Голяков
Лавренко I.Я., IIapxoMoBa LO., Белова С.П., Бабич Т.С.

!.JI.' Вiльховченко

Н.В.,

!опустити Шепеленко Валентину Федорiвну до учас.ri у KoHKypci на зайняття
BakaHTHoi посади генерального директора Комунального некомерцiйного
пiдприсмства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi <I{eHTp первинноi
1

.

медико-санiтарноi допомоги Jф 2>.
2. Взяти до вiдома, що з моменту прийняття даного рiшення Шепеленко Валентина
Федорiвна е учасником конкурсу.
З. Заслухати конкурсну пропозицiю LIIепеленко Валентини Федорiвни та провести з
ней спiвбесiду на засiданнi конкурсноi KoMicii.

Устименко А.В. ЛавренкО

кза)

l.Я.-

-6

u

( +f

>, l-оляков Д.Л. - < сlа>, Вiльховченко Н.В.
дQ,>. ПархОмова 0.0. - с _ý,,. Бслова С.П.- u_:q u.

чол., кпроmuD -

Ь

чол., куmрuл|алuсьD -

4

-

( -lЗ ),

uon.

Рiluення прuйняmо.
2. Про розгляд конкурсноi цропозицiI учасника конкурсу на зайняrтя посади
ГеНеРаЛЬнОго Директора Комунального некомерцiЙного пiдприемства Лисичанськоi
MicbKoi ради Луганськоi областi <I_{eHTp первинноi Медико-санiтарноi допомоги ЛЪ 2>,
проведення з ним спiвбесiди та врахування вiдповiдностi учасника конкурсу та його
KoHKypcHoi пропозицii встановленим вимогам.

Слчхали:

УСТ'ИМЕНКО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMicii, яка запропонувала заслухати
конкурсну прогlозицiю LIIепеленко Валентини Федорiвни.

Слчхали:

ШЕПЕЛЕНКО Валентину Федорiвну - учасника конкурсу, яка озвучила коцкурсну

пропозицiю.

Конкурсноtо комiсiею бу.по проведено спiвбесiду з учасником конкурсу на зайняrтя
посади генерального директора Комунального некомерцiйного пiдприсмства
Лисичанськоi мiськоi ради JIуганськоi областi <I-{eHTp первинноТ медико-санiтарноi
допомоги Ns 2)) Шепеленко Валентиною ФелорiвноIо.

Слчхали:

УСТИМЕНКО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMicii, яка запропонувала обговорити
конкурсну пропозицiю учасника конкурсу на зайняття посади генерального

директора Комунального некомерцiйного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради
Луганськоi областi <I{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги NЬ 2> Шепеленко
Валентини Федорiвни i проведену з нею спiвбесiду.

В

обговореннi взяли участь Устименко А.В., Голяков Д.Л., Вiльховченко Н.В.,
Лавренко I.Я., Пархомова I.0., Бслова С.П., Бабич Т.С.
3. Визначення переможця та ухвалення рiшення про затвердження результатiв
конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерцiйного

пiдприсмства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi <IfeHTp первинноi
медико-санiтарноi допомоги Ns 2).
Слчхали:

УСТИМЕНКО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMicii, яка запропонувала провести

голосування та розглянути можливiсть щодо визначення переможцем конкурсу на
заЙняття посади генерального директора Комунального некомерцiЙного
пiдприемства ЛисичанськоТ MicbKoi ради ЛуганськоТ областi <I]eHTp первинноi
медико-санiтарноi допомоги Np 2> Шепеленко Валентину Федорiвну.

Вирiшили:
Визначити переможця *o"nypay

на зайняття посади

генерального директора
Комунального некомерцiйного пiдприсмства ЛисичанськоТ MicbKoi ради Луганськоi
областi <I]eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги Nq 2> Шепеленко Валентину
Федорiвну.

голосчвали:
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Рiшення прuйняmо.
Слyхали:

голяковд

ffениса Леонiдовича - секретаря koMicii, який запропонував внести
подання начальнику вiддiлу охорони здоров'я Лисичанськоi MicbKoi вiйськовоцивillьноi адмiнiстрацii Севсродонецького району Луганськоi областi про
призначення переможця конкурсу Шепеленко Валентини Федорiвни на посаду
ГенераЛЬНого директора Комунального некомерцiЙного пiдприемства ЛисичанськоТ
мiськоi ради Луганськоi областi KI_{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги NЬ 2).

Вирiшили:

Внести подання начальнику вiддiлу охорони злоров'я Лисичанськоi MicbKoi
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району JIуганськоi областi про
призначення перемояtця конкурсу Шепеленко Валентини Федорiвни на посаду
генерального директора Комунального некомерцiйного пiдприемства Лисичанськоi
MicbKoi ради Луганськоi областi <I_{eHTp гIервинноi медико-санiтарноi допомоги Л! 2>.
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Рiшення прuйняmо.

голова koMicii

Алевтина УСТИМЕнко

Секретар KoMiciT

Щенис

члени koMicii

[{аталiя

ГОЛЯКОВ
ВIЛЬХОВЧЕНКО

Iрина

ЛАВРЕНКО

Iрина

ПАРХОМОВА

Свiтлана
Експсрт rtoпricii

БелоВА

Тетяна БАБИЧ

