ПРОТОКОJI ЛЬ 2
засiдання KoHKypcHoi комiсiiлля провелення конкурсу на заЙняття посади

геtlеральIlого лиректора KoMylla.tlbHoгo llекомерцiйпого пiдприсмства
Лисичанськоi MicbKoi рали JIyI,aHcbKoi об.тlаст,i <Лисичанська багатопрофiльна
л iкарня>
10:00 год.

22.04.2021 року

Мiсце провелення: малий зал Лисичанськоi MicbKoi

вiйськово-цивiльноi

адмiнiстрацii Ссвсродонецького району Луганськоi областi

Конкурсна комiсiя створена на виконання постанови Кабiнету MiHioTpiB
УкраТни вlд27,12.20\1 Л! 1094 <Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керiвника державного, комунального закладу охорони здоров'я>,
розпорядя(ення керiвника вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ MicTa Лисичанськ
Луганськоi областi в\д |1 .|2.2020 J\Г9 892 <Про введення посади генерального
директора у KlllI .rЛисичанська баr,атопрофiл ьна лiкарня)). наказу вiллiлу охорони
здоров'я ЛисичанськоТ MicbKoT вiйськово-l1ивiльноi адмiнiстрацii Ссвсродонецького

району Луганськоi областi вtд22,0З,2021 Ne 9 <Про проведення конкурсу на зайняття
посаllи генерального директора КНП <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня> та

згiдно

з

протоколом загальних зборiв трудового колективу комунального
некомерцiйного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi

<Лисичанська багатопрофiлыrа лiкарня> вiд 29.03.2021 l протоколом засlдання
громадськоi органiзачiТ кМедсестринство Луганщини> вiд З 1.0З.202l ЛЪ 2-П i
звернення БАБИЧ 'Ге,гяни з проханням вк.llючення ii, як незалежного €ксперта, до
складу KoHKypcHoi KoMicii вiд 28.0З.202l
IIа засiланнi присутнi:

УСТИМЕНКО Алевтина

BiKTopiBHa - головний спецiалiст-бухгалтер вiддiлу охорони
здоров'я Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiлы-tоI адмiнiстрацiТ Северодонецького
району Луганськоi областi, гоJIова конкурсноi KoMicii;

-

спецiалiст I категорii вiддiлу охорони здоров'я
Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Северодонецького району
Луганськоi областi, секретар KoMicii;

ГОЛЯКОВ Щенис Леонiдович

Члени конкурсноi KoMicii:

ПЕТРЕНКО Людмила /{митрiвна

-

начальник вiддiлу кадрiв комунального
некомерцiйного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi
кЛисичанська багатопрофiлыIа лiкарня>;

СКВОРЦОВА Тетяна BiKTopiBHa - iняtенер з охорони працi (провiдний спецiалiст)

комунаJlьного некомерцiйного пiлприемства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi
областi <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>
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ПАРХОМОВА Iрина Олександрiвна
<Медсестринство Луганщини>;

-

представник громадськоi органiзачii

БеЛОВА Свiтлана Павлiвна - представник громадськоi органiзачii <Медсестринство
Луганщини>.

БАБИЧ Тетяна Станiславiвна, голова ЛисичанськоТ MicbKoi органiзачiI Товариства

Червоного Хреста Украiни, експер,г конкурсноi KoMicii з llpaBoM дорадчого гоJlосу.

Засiдання KoHKypcHoi KoMicii з проведення конкурсу rta зайняття посади генеральIlого
директора Комунального некомерцiЙного пiдприсмства Jlисичанськоi мiськоi ра,ltи
JIуганськоi областi <Лисичанська багатопрофiльна лir<арня)) е правомочним.

Засiдання конкурсноi KoMicii проводила голова KoMicii УСТИМЕНКО Алев,гина
BiKTopiBHa.

Слyхали:

УСТИМЕFIКО Алевтину BiKTopiBHy - голову
порядок денний засiдання koMicii.

KoMiciT, яка запропонувала за,гвер/цl..il,и

Вирiшили:
Затвердити настугtний поря/Iок ленний засiдання KoHttypcHoi KoMicii.
IIорядок денний:
1. l1po розгляд заяв претенлентiв i ло/]аних

ло них 71окумен,гiв r,a Itрийнятr,я рiutсlrня
щодо ix участi в KoHKypci на зайняттrl посади генераJIьного директора КомуналыtоI,о
некомерцiйного гliдприсмс,гва JIисичанськоi MicbKoi ради JIуганськоi обласr,i
<Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>.
2. ГIро розг.lIяд KoHKypcrtoi tlроltозлtrlii учасниr<а KoгIrrypcy на заiittяr,тя Itосаj(и
генераJIьного лирек,гора Комунального HeKoMepuiliHoI,o rriдгIрl.tсмс,гва Jlисичанськсli
MicbKoi ради ЛуганськоТ обrIас,ri <Jlисичанська баl,ат,оrrрофirr ьна rtiкарня), провс/lсIlIJя
з ним спiвбесiди та врахуванlrя вiдповiдносr,i учасltика коЕlкурсу,га його KorlKyllctlol'
пропозицii встановленим вимоI,ам.
3. ТJизначення перемо),(ця ,га ухвалеllllrl рiшеIlrIя Ilpo заltsерл)кеltltя резульrаriв
конкурсу на заЙняття посади г,енерального директора Itомунальноl-о lлеlсомерцiЙ Ho1,o

пiлприсмства JIисичанськоi Micblcoi ради JIуганськоi областi

<JIисичагlсы<а

багатопрофiльна JIiкарня).
4. Вlлесення вiдповiдного поданнrt наLIалыIиl(у вiлдirIу охорони здорсlв'я
JIисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивi.llьноi адмiнiс,грацii Севсролонеrlького райоttу
Луганськоi областi про призначення перемох(ця Kollкypcy на посалу геIIераJIыIого
директора Комуrlального некомерцiЙного пiдприсмства JIисичанськоi MicbKoТ рали
Луганськоi об"тIастi <JIисичанська багат,опрофiльгtа .lti карня>.
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розглrIд питАнь порядку дЕнного
l. Про розгляд заяв претеIlдеttтiв i доданих до Ilих документiв та прийняття рiшення

щодо iх участi в KoHKypci на зайняття посади генерального директора Комунального
ttекомерцiйного lliдприсмства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi
кЛисичанська багатопрофiльна лiкарня>.

Слyхали:

ГОЛЯКОВА !ениса Jlеоrliдовича - секретаря KoMicii, який оголосив порядок та
процедуру проведення конкурсу, розгляд заяв претендентiв.
Секретар KoMicii зазначив, що на розгляд KoMicii надiйшла заява та документи вiд
одного претендента для участi в KoHKypci на зайняття посади генерального директора
Комунального некомерцiйного пiдприемства ЛисичанськоТ MicbKoi ради Луганськоi
областi <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>: Базуна Iгоря €вгенiйоqича.
.Щокументи до заяв. якi подаrIj претендентом в запечатаному виглядi. запропоновано
розкрити для розгляду членами KoMicii. Було зачитано заяву про участь в KoHKypci
Базуна lгоря Свгенiйовича. перелiк доданих до заяви документiв:
копiя паспорта громадянина Украiни,
резюме,
автобiографiя,
копii: диплому про повну ви щу ocBiTy, трудовоi книжки,
згоду на обробку персональних даних згiдно з додатком 2 постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд2'7.12.2017 ЛЪ 1094,
конкурсну пропозичi Io,
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,
затвердя(еtlими MiHicTepcTBoм охорони здоров'я Украiни,
попередження cToooBtlo встановлених Законом Украiни <Про запобiгання

корупцii> вимог та обмеrrtень' пiдписане претендентом на посаду, за формою згiдно з
додатком З постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд27.12.20|'7 N9 1094,
заяву про вiдсутнiсть у дiях особи конфлiктiв iHTepeciB згiдно iз додатком 4
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд2'7.12.2017 Ns 1094,
пiдтвердrкення подання декларацii особи, уповноваженоi на викоЕання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, за минулий piK (вiдповiдно до абзацу
першого частини третьоi cTaTTi 45 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>).
Членами KoMicii опрацьованi заява та документи доданi до неi.
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В

обговореннi взяли участь Устименко А.В., Голяков Д.Л., Петренко J1,!.,

Скворцова Т.В., Пархомова I.0., Белова С.П., Бабич Т.С.

Вирiшили:
Свгенiйовича до учасr,i у KoHKypci на зайняття вакан tноI
посади генерального директора Комунального некомерцiйного пiлприсмс,гва
Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi <Лисичанська багатопрофiльна
1. Щопустити Базуна Iгоря

лiкарня>.
2. Взяти до вiдома, що з моменту прийняття даного рiшення Базун Iгор €вгенiйович

учасником конкурсу.
3, Заслухати конкурсну лропозицiю Базуна lгоря евгенiйовича та провести з ним
спiвбесiду на засiданнi конкурсноi KoMicii.
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Рiшення прuйняmо,
2. Про розгляд конкурсноi пропозицii учасника конкурсу на зайнвття посади
генерального директора Комунального некомерчiйного гriдприсмства Лисичанськоi
MicbKoi ради ЛуганськоТ облас,гi <Лисичанська бага,гоlrрофi:tьна лiкарня), проведеllllя
з ним спiвбесiди та врахування вiдrtовiдностi учасника конкурсу та його конкурсноТ
пропозицii встановленим вимогам.

Слyхалиl

УСТИМЕlIItО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMicii, яка запропонувала заслухати
конкурсну пропозицiю Базуна Iгоря Свгенiйовича.

Слчхали:

БАЗУНА Iгоря евгенiйовича
пропози цiю.

-

учасника конкурсу, який озвучив конкурсну

Конкурсrrою комiсiсю було проведеrrо спiвбесiду з учасником конкурсу на заи няl,тя
посади генерального диреIсора Комуltа;tыlого некомерцiйного пiдприсмства
Лисичанськоi MicbKoi рали JIуганськоi обласr,r <Лисичанська багатопрофiльна
лiкарня> Базуном Iгорем Свгенiйовичем.

Слухали;

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 <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня) Базуна Iгоря
Свгенiйовича i провелену з ним спiвбесiду.

В

обговореннi взяли участь Устименко А.В., Голяков Д.Л., Петренко Л.Щ.,

Скворцова Т.В., Пархомова I.0., Белова С.П., Бабич Т.С.

3. Визначення перемоя(ця та ухвалення рiшення про затвердження результатiв
конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерцiйного

пiдприемства ЛисичанськоТ MicbKoi ради Луганськоi областi (Лисичанська
багатопрофiлы ta лi карня>.

Слчхали:

УСТИМВНКО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMicii, яка запропонувала провести

голосування та розгляIlути можливiс,гь щодо визначення переможцем конкурсу на
зайняття посади генералыIого директора Комунального некомерцiйного
пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi областi кЛисичанська
багатопрофiльна лiкарня> Базуна Iгоря евгенiйовича.

Вирiшили:

на зайняття посади генерального директора
Комунального некомерuiйного пiдприемства Лисичанськоi MicbKoi ради Луганськоi
областi <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня> Базуна Iгоря Свгенiйовича.
Визначити переможця nonnypay

голосyвали:
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Рiшення прчйняmо,
Сл чхал и:

ГОЛЯКОВА !ениса Леонiдовича - секретаря KoMicii, який запропонував внести
подання начальнику вiддiлу охорони здоров'я Лисичанськоi MicbKoi вiйськовоцивiльноТ адмiнiстрацii Северодонецького раиону Луганськоi областi про

призначення персможllя конкурсу Базуна Iгоря Свгенiйовича на посаду генерального
Директора Комунаllыlого некомерцiЙного пiлприсмства Лиси.Iанськоi MicbKoi ради
Луганськоi областi <<Лисичаrtська багатопрофiлыtа лiкарня>.

Вирiшили:

Внести подання начальнику вiлдiлу охорони здоров'я Лисичанськоi

MicbKoi
lcbltol
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii СсвiродонЪцького
Луганськоi
областi про
району
конкурсу Базуна Iгоря Свгенйоr""u nu посаду ..n.pur,,r,oio
:ереможця
rlиректора Комунального
trскомерuiйного tIiдIrрисмс t ва JIисичансько,Т MicbKoi
Mi
l ра,ци
Луганськоi областi <Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>.
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Рiшення прuйняmо.

голова koMicii
Секретар KoMicii

члени koMicii

Алевтина

УсТИМЕlIко

!енис ГОЛЯКОВ
Людмила IIETPEHKO
Те,гяна

Iрина

СКВОРЦОВА

tIАРХОМОВА

Свiтлана БеЛоВА
Експерт KoMicii

l'е,гяна БАБИЧ

