
протокоJI л! 2
засiлання копкурсноТ KoMicii /(Jlя IlроведеIIня копкурсу Ila :}айняття llосаllи

I сllсрал bllol о лирск,l ора Ko1l} tIал ыtоl о tlско1,1срlliй ного ll i,Jl присмс гRа
Лисичанськоi Micl'кoi рали JIyt attcbKoi областi <I{eH,l.p rlервиlIноi лtсllико-

caHiTapHoi лопопrоги ЛЪ l >

20.10.2021 року

MicIlc проведеllня: ма-rtий зал Лисичаrlськоi мiськоi
адмiнiстрацiТ Ссв€родонецького райоrrу Луганськоi областi

10:00 гол.

Bi lji сь ко во- t lи вilrы toT

Конкурсна комiсiя с,гворена lIa RикоltаIIня посl,аIIоRи Кабirrе.гу MiHicTpiB
Украiни вiд 27.1 2.2017 Nl l 094 (Ilpo затверлжсння l Iорялку провелення конкурсу Ila
зайняття посали керiвника державllого, комунального закJlаду охOрOпи здоров'я>l,
розtlорядження керiвника JlисичанськоТ MicbKoT вiйськово-цивiльноi алмilliстрацiТ
Ссвсродонецького району Луганськоi областi вiд 20,09.202l Nl 1051 <Про введення
посади fенера"цьноl,о директора у КIIП <I[cllTp первинноТ мсдико-саttiтарttоi
лопомоги N! l)" наказу вiлдi_пу охорони злоров'я JlисичанськоТ MicbKoj вiйськово-
цивiльноj аllмirriстрацiТ Ссвсролонеtlького району JIугаrrськоi облаотi вiд 20.о9.2021
Nч l2 <l1po провелення KoIlKypcy на зайняття llосilди генерального лиректора
КНП (IIПМСД Nl 1) i наказу вiллiлу охороtrи зJlоров'я JIисичанськоТ rlicbKoi
вiйськово-цивiльноТ aлivrirricTparliT Ссверолоttсlц,кого району Луганськоi областi вiд
04.1 0,202l J\'l 48 кПро призllачсIlltя llрсдста BIIrtK iB вl_ L_rilty о\t)р(lIIи здоров'я ло скjIалу
ttoHKypcHoT KoMiciT для лровс,rlсl]llя Kolll(yl)cy на ]айняltя IIосаllи генераJrьноIо
лиректора кнП (I1lIМСД Ns l) la зl,i/LIlо з протоколо\4 ]аIа]]ыIих зборiв трулового
коJIек,r,иау KoMyHaJ]bHo1,o ttскол,lерцiйного rt i] 1t tрисмсr,ва JIисичанськоi ilicbKoT рали
JIуганськоi областi <I{eHTp псрtsиIIIIоТ медико-санiтарttоi допоп,rоги Nq l> вiл
23.09.202]r Nч 56 i rlротоколом засiilанtrя r.ромадсьttоТ органiзаlriТ ((МсдсестриIlство
Jlуганщини> вiл 28.09,202l Ns l0-Гl та зверненttя БАБИLl 'I'етяrlи з проха}tllя]!l
вклtочення 1j', як нсзалсжного експергl!,rlо скJlilлу конкурсноi KoMiciT вiд 22.09,2021

[Ia засiitаппi присутнi:

УСТИМЕllКО Алевтина BiKTopiBtra - гсlловний спсLtiа_rliст-бухгалтер вlллiлу олороIlll
з;lоров'я Лисичансы(оi MicbKoi вiйс ьково-tlи в iльноi а;lм irr iсr,рацii Ссвсродонеrlького
району ЛугаtIськtli областi, I,оJIоRа I(сlII](урсIIоi KoMicii;

ГОЛЯКОВ [енис Леонiдович - спеl(jалiс,г l категорii вillлiлу охорони злоров'я
JIисичанськоТ MicbKoi вiйськово-цивiльноТ адмirriстрацiТ Ссверо.ttоttсцького району
JIугаIrськоi областi, секретар KoMicii;

Члеrlи конкурсноТ KoMicii:

tIОБОЖЕrIКО Свiтлана Борисiвtlа, заступIlик головноl-о лiкаря з мсl(ичноlо
обслуговуваIlllя насеJ]сlIпя комунального IIскомерIliйноI.о пiлприсмства <I{ctt.l.p
псрвинноТ мелико-саtliтарноi лоttомоги Nl l );



2

МАРЧl]НкО Мариttа ltзatriBtta. ]o,]loBal раjlи .lрулOвого коJ]сктиву комунаJ]ыI()г()
ltскомерцiйноlо t ti,,1rtрис:л,tс,гtза <I{crt,t,p llервинноi мсдико санiгарrtо'i.цопоNlоги N! l);

IIAPXOMOl]A lриltа ()лексаII](|iвllil пl]eitclilliIIlIK гllоN,lа/(ськоi органiзацii
<<Ме,,1ссс,l риitствсl JIугаIltt 1и ttиil;

Б€)IовД CBit,;raHa llaB:tjBHa - lIp(.llcTal]HиK lромilдсы(оl opl аltiзацi'i кМе/lссс,l,риtrство
Jlyt аttщини>,

БАБИЧ 'I'с,t,яrrа C,гitttic,llaBiBlla, t,oltoB;t JIиси.lаtlськоi MicbKoj оргалliзацii 'I'oBapltcTBa
LIepBoHtlt,o Хрсста УкраТни. eкcllcpl Kol]Kypclloi l(ttMici'i з прllL]ом дOралtlого lo:Iocy.

Засiдання KoHKypcHoi KoMicii з проведення
директора Комунального некомерцiйного
Луt,анськоТ областi ,,l leH гр первинноI
правомочItим.

Засiдання конкурсноТ комiсii проволила
BiKTopiBHa.

Слухали:

KotrKypcy на зайняття посали генсрального
п iдприсмс tBa Лиси,tанськоi MicbKoT ра:rи
медико-санiтарtlоТ допомоги Ng 1) €

го:tова KoMiciT УСl'ИМЕНко A:tcBTиtla

УСl'ИМF]IП{О Алевтиtlу BiK1,opiBlry голову KoMicii, яка заllроllоIlувала затвсрлити
I tоря_lоtс, tеttt t и й tlc i. tlr,ttя KtlrrictT.

liиDirIrи;rи:

Затверлити нас,t,уrrttий порялок лсtltIий засiдання копкурсноi KoMiciT.

Порядок лсtltrий:

l. Т [ро розrлял rltяв прсгсн,lLсttliв i доданих ;1о llих докуvен l iB ra лрийня,l tя рiшеннrt
цоло Тх участi в KoHKypci на зайнятl,я rlосади генерального директора Комунального
некомерцiйного tliдприсtлс,t,ва .IIисичанськоi MicbKoi рали Лугаltськоi облас,ri KIleHTp
лервинноi медико-саtliтарIlоiдопомоt,и Ng 1).
2, I[po розrлял KoHKypclloi ttролозиuiТ уча(llика KollKypcy Ila зайlIя|lя поса,,lи
fеltерального лирскrора Комунальноl,о ttекомерцiйного пiдприемства Лисичаl]ськоТ
MicbKoi ради ЛуганськоТ областi KI {eHTp псрвиццоТ медико-санiтарноi лопомоги Nэ l >,

Ilровелення з tlим спiвбесiди та t]рахуваllня вiдповiдtlостi учасника конкурсу та його
KoHKypcrto'i пропозиltii Bc,t ановленип,I вимоr,ам.
J. Визначсttttя пеге\'lоп(llя Ia )\IJалеIlня рiIuсttttя про Ja,l всрд)l(ення резуltыаtiв
коцкурсу на зайняl"r,я trосаrди генерального директора Комунального llекомерцiйного
пiдприсмс't'ва ЛисичанськоТ MicbKoi ради JIугансьttоТ областi <I{eHTp лервинноТ
мсдико-санiтарноi лопомоги Nl 1>.

4. Внессння вiдповiлноr,о Ilоланl]я начаJlыIику вiллillу охорони здоров'я
JIисичанськоi MicbKoj вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрачii Ссверо/(онецького району
Jlуганськоi областi [ро призначення переможця конкурсу на посаду генерального
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лI{рсктора Комуна.]lыIого IIекON,Iерцiйr]ого I]i/,(llpиc]\,Ic,l,Ba

JIугансьttоТ областi <I{спт1l rtcllBl,tltttoi л,tсдиlttl catti,tallttoi

I-олосyвали:

Лисичанськоi MicbKoi раttи
лоtrомогr,r Nq 1>>.

nrr,, - G чол,, ((пропlLl, - о чоLr., kymplшa,lllcbr - с uu.u

IIоряdо к detlutti засid{чlllя Kottbypcttot Ko.i+ticii заmверiлсепо.

РОЗГJIЯД ПИТАНЬ ПОРЯ/[КУ ЛЕII}IОГО

1. Про розгляд заяв претендентiв i доданих до них докумеttтiв та прийняття рiшення
Iцодо ix участi в KoHKypci на зайняття посади генерального лиректора Комунмьного
некомерцiйного triдrrрисмства ЛисичанськоТ мiськоi ради Луганськоi областi <I{eHTp
перRинноТ медико-санiтарноТ допомоги N! 1),

С.:rчхали:

ГОЛЯКОВА ffениса Лсонiловича - секретаря KoMiciT, який оголосив порядок та
проltелуру проведення конкурсу. розI ля_l заяв лреlенлентiв,
Секретар KoMicii зазначив, що на розгляд KoMicii надiйшла заява та лолумеяти вiд
одного претендента для участi в KoHKypci на зайняття посади генерального директора
Комунального некомерцiйного rliдпри€мства JIисичаttськоТ MicbKoi ради ЛуганськоТ
областi (IJeIrTp первинноi мслико-саttiтарttоТ допомоги Л! l>: ЯiцькоТ Тамари
миколатвни.
,Щокументи до заяв, якi tlоланi претендентом в заllсчатаltому виглялi, запропоновано
розкрити для розгляду членами KoMiciT. Було зачитано заяву про участь в KoHKypci
Яiuькоi Таvари Миколаiвни. перелiк лоланих ло заяви докуltентiв:

копiя паспорта громадянина УкраilIи,
резюме,
автобiографiя,
копii: диплому про повну виlцу ocBiTy, трудовоi книrкки,
згоду на обробку персоналылих даних згiдно з додатком 2 постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 27.12.20l7 Ns 1094,
KoltKypcHy пропозицiIо,
довjдку МВС про вiлсугнiсть сулимосti.
медичнi довiдки про стан здоров'я щодо перебуваIlIrя осiб на облiку у

психоневрологiчному та наркологiчному закладi охорони злоров'я за формами,
затвердженими MiHicTepc,t,BoM охорони здоров'я УкраТtIи,

поперелження стосовно встаноI]J]ених Законом УкраТни <ГIро запобiгання
корупцiТ) вимог та обмежеlIь, пiдписане претеtiдентом на посаду, за формоtо згiдно з
додатком З постацови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27.12,20l7 Л! 1094,

зfuIву про вiдсутпiсть у дiях особи конфлilсiв iHTepeciB згiдIIо iз додатком 4
посталtови Кабiнету MilIicTpiB Укр а'iни вiл27.72.20|7 Ns 1094,



llillTBep?'tr(cltliя по/lа}ltlя ]IcKJIarpaIliT особи, уповноваlttеноТ на виконання фуrrкцiЙ
/,lер)tави абО MicrlcBoto саlN,Iовря,l1уRаtI]lя, :за миltу_rrиЙ piK (вiдповiлно ло абзаI{у
llcplllofo час'l'иtIИ ,гретьо'i c'l'a'rl i 45 Закону Украiни <IIро запобiгання корупцiiil).
Ч,I(l1.1\lи'i,,\IiLil'опl)аlI|,(\|{il||i iJяllil la,|l.)ь)\l(|l|и to.tatti _1.1 неl,
[J обtовсlреttпi взrlJIи участь Yc,lrtMcttKtr А.В., Голяков .f,Л,, lIобожеrrко С.Б.,
Марчснl<о M,I., llapxor,loBa I.()., Бслова C,ll., Бабич'l'.С.

IJиiritlIиLtи:

l,,/l,,ttycrrrrtt }li'uьк5 Ilrr.rl,y \4ико tailrtty _lL, ),lilcli ) Kr.lllK)pct Ita tайttяtlл l1.1Killllllo'i
nocitilI] lс]lсра,,rыIого /llирек,l,ора Ко},]уIIальноI,о t rекомерlliй ttого пi;tttрисrtствз
JIllси.tанськоi п,riсыtоТ ра]tи JIyt,attcbKoi об'llас.ti <IJeH.lp ltсрвинноi мсди ко-сан i гарt lоi
лопопlоt,и ,ф 1>.

2, Взяr,и ло вi;lопла, лlо з MOMcl]ly Ilрийняllя лltrtого рiшеrtня Яit(ька 'l'alIapa

Микtlлаiвна с учаOником KoIlKypcy.
З. Зас:tухати Kollкypcнy пропозицitо ЯТчькоТ'l'амари Мико,rtаТвни та лровести з llсй
cttiшбcci. ty ttit зltсiдаtttli bollK) p(ll1,1 Ko\Iicii,

I'о.;lосува.lIи:

6_ чоl]]., <пl)опlur - ,rrn., oynrpr,"rr.,,a,co, - Q
Pitttcttttц прa!йllя lпо.

2, IIро розг"лял KoltKypcHtli проtlозицii y.laclJиKa конкурсу на зайttяття ttоса/lи
генералыlоI,о директора Комуtlальяоt.о ltеltол,tерrliйttого пiлllрислlства Лисичанськоi
м icbKo'i ради J Iyt'at lcbttoT обласl,i <IJeHTp первиtlt roT мели Ko-caHiTapHoT допсlп,lоги Nl 1 il,
lll)ll|{е'|с||||я r ttиц cltittбct'i,ttt Iil вра\уllа|IIIя вiдпопi_lttосti),lасllикit t<oHKypc5 tlr ii,,t ,r
KotlKyllcttoT ttроltозицii вс,l,аrrов.;tсtlим tsимоI,ам.

Cltyxa;lrr:

yC1,14Ml]lIKo Дllевr,иrtу BiKlopiBrry - голоLrу KOMiciТ, яка за прtll l oltyttalлa] засllухat,I.и
t(oII](ypclly ttропсlзиllitо }IirtbKoi I'амари Миколаiвtlи.

С;ryха.ttи:

яIцькУ 'I'aMapy Миколаiвttу - учасника конкурсу, яка озвучила KoIlKypcHy
пропозицilо.

koHkypcHoto komriciclo було провелено спiвбесiду з учасником конкурсу rta зайнятtя
I]осади генераJtыlого Jlирсктора Комуtrального tlекомерцiйttого пi11Ilрисмсr ва
JIисичанськоi MicbKoT ра,;lи JlyraHcbKoj обласr.i <l.(errTp первиttrtоi медико,санiтарноi
lюпомоt,и No 1 > Яirlькоlо 'l амарою Миколаiвною.

о



Слухали:

УСТИМЕНКО Алевтину BiKTopiBHy - голову KoMiciT, яка заrrропонуваJIа обговорити
конкурсну пропозицiю учасника конкурсу на зайняття посади гснсраJIыlого
директора Комуна-rtыtого некомерцiйного пiлприсмства JlисичанськоТ мiськоi рали
JIугапськоТ областi <L{eHTp первиtIrtоi медико-саlriтарIIоj допомоги Ns 1) ЯТцькоi
Тамари МиколаТвttи i проведену з Heto спiвбссiду.
В обговореннi взяли участь Устименко А,В., l-оляков !.Л., Побоrrtенко С.Б.,
Марчеlrко M.I., Пархомова I.0,, Бслова C,I1., Бабич l'.С,

3, Визначення rrереможIlя та ух]]а.]IсIlltя pitlIeHtlя про затI]ср/{)(с lllt я рсзу:tыаtiв
конкурсу Ila зайIIя]T я посади генераJlыIого лиректора Комунального некомерцiйного
пiдприсмства Лисичаttськtli MicbKoT рали JIyt,attcbttoT областi <l|eHTp первинноi
мелико-санiтарноТ допомоги Nc l).

C;Iyxa;l l,t :

УС'ГИМЕНКО А:lсв,tиtlу [3iKTopiBHy - голову KoMiciT, яка заIIропоI]увала провест}I
] оJIосуваIIня та розгляIiу,l,и моrrt,пивiсть Ltlоло визLli]чсlIllя llсгсможцеj\,| KolIKypcy Ila
зайняття посади генерального дирсктора КоNlунального некомсрцiйrIоt,о
tliдприсмства ЛисичаItсько'i MicbKoT ради JIугаtlськоТ областi (ЦеIIтр первинноi
меllико-саrliтарноТ лопомоги Nl l > Яiчьку -['амару М]аколаjвну,

BrrpiIrIиLrrr:

Визна.lити переможця конкурсу на зайlIят,l,я посади генерального дирскгора
Комулtального некомерцiйного пiдприсмства ЛисичаIlськоi l,ticbKoT ради Луганськоi
областi (ЦеItтр первинноi медико-саlriтарttоi допомоги JФ l> ЯТцьку 'l'aMapy

М и колаТвну,

I'о.llосyвали:

чо.п., <11ропlu) -4 оо"., oyrrpurorrr,ro, - Q чол.

Рiшепня ttрtlйtшmо.

Слухали:

ГоЛЯкоВд Деtrиса JIеонiловича - сскрстаря Ko;vliciT, який заllроIlоllував внести
l]oltalIHя начаJ]ьнику вi.цлi-цу охорони з,rtоров'я .]Iиои.tанськоi MicbKo'i вiйськово-
цltвiльноТ аллliнiстрачii Ссвсроtцluсчького району JlуганськоТ об,lrас,гi про
призначення переможця конкурсу ЯТцько'i 'I'амари Миколаj'вни на посаду
гсrlсрального директора Комунального ltскомерцiйного пiлпри€мства JlисичаtrськоТ
MicbKoi рали Луганськоj областi (l(ellTp первиrI}lоi медико-саtliтарноi лоломоIи N9 1),



ВиDiши.rlи:

Внести подання IIачальнику вiддiлу охорони здоров'я Лисичанськоi MicbKoT
вiйськово-цивiльноi алмiнiстрацii Ссверодонецького району Луганськоi областi про
призначення переможця конкурсу ЯТцькоi 'I'амари Микола]'вни на посаду
генсрального директора Комунального некомерцiйного ttiдприемства Лисичанськоi
MicbKo'i рали JIугаtлськоТ облас,t,i <I {etlTp первинноi медико-санiтарllоТ допомоги Jф 1).

Го.лосчвали:

Устименко_ А,В. ,,Jф,], I'оляков ,Щ.Л. - <<:^ >, Побоженко С.Б. - ( :Ч),
Марченко м.1, - ,,зэt, ,,. [ [архомова 0,0. - ( _f,qu, bcrroBa С.IL - n lQu.

6 ч о.|., kпроп,lu r - О чоl., <упlрttмалuсь> -

Рiutеttttя прtttiпяmо,

Голова KoMiciT

Секретар KoMiciT

Члени KoMiciT

Експерт KoMicii

Алеts,l,ина УСТиМЕнко

[енис ГОЛЯКОВ

Свiглана ПоБоЖЕ]"1Ко

Марина МАРЧЕНКО

Iрина ПАРХОМОВА

Свiтлана Б€ЛоВА

ТеT яна БАБИч


