ПРОТОКОЛ № 1
засщання постшно Д1ЮЧ01 конкурсноУ комки з проведения конкурс1в на зайняття посад
' кер1вник1в комунальних заклад1в охорони здоров'я,
10.00

31 липня 2019 року

М1сце проведения: виконавчий комхтет Костянтинхвсько! м1сько1 ради (вул. Олекси
Тихого 260, м. Костянтин1вка, Донецько! облает!)
Конкурсна ком1с1я створена на виконання постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши вщ 27
грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведения конкурсу на зайняття
посади кер1вника державного, комунального закладу охорони здоров'я», р1шення
виконавчого ком1тету Костянтии1всько1 м1сько1 ради в1д 29 липня 2019 року № 645 «Про
постхйну д1ючу конкурсну ком1с1ю з проведения конкурс1в на зайняття посад кер1вник1в
комунальних заклад1в охорони здоров'я», р1шення виконавчого комхтету Костянтин1всько1
М1ськ01 ради В1Д 17 липня 2019 №551 «Про проведения конкурсу на посаду директора
комунального некомерцхйного П1дприемства «М1ська стоматолопчна пол1кл1н1ка
Костянтин1всько1 М1ськ01 ради».
Присутн!:
Коваленко Тетяна Стан1слав1вна

заступник М1СЬК0Г0 ГОЛОВИ, голова К0М1СП

Боева Анастас1я В'ячеслав1вна

начальник в1дц1лу з юридично!, кадрово!
роботи, запобхгання та протидп корупцп

В1з1ров Григорш Йосииович

член громадсько! ради при виконавчому

Кукл1с Тетяна В1ктор1вна

начальник м1ського ф1нансового управл1ння
Костянтин1всько1 м1сько1 ради

Мирошниченко Лш1я Валентин!вна

голова громадсько! ради при виконавчому

Тюнша В1ктор1я Владислав1вна

член громадськоТ ради при виконавчому
ком1тет1 Костянтинхвсько! м1сько1 ради

ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради

ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради

Засхдання постхйно Д1ЮЧ01 конкурсно! комхси з проведения конкурс1в на зайняття посад
кер1вник1в комунальних закладхв охорони здоров'я е правомочним.
Зас1дання пост1Йно Д1юч01 конкурсно! ком1си в1в голова ком1С11 Коваленко Тетяна
Стан1слав1вна.

СЛУХАЛИ:
- Коваленко Тетяну Статслав1вну - голову комхси, яка запропонувала затвердити
порядок денний зас1дання ком1с11.
ВИРХШИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний заседания постхйно д1ючо1 конкурсно'! ком1с1!:

1. Про оголошення проведения конкурсу на зайняття посади директора комунального
некомерц1йного п1дприемства «Мхська стоматолопчна пол1кл1н1ка Костянтин1всько1 м1сько1
ради».
ГОЛОСУВАЛИ:
Коваленко Т.С. - «за», Боева Л.В. - «за», В1з1ров Г.Й. - «за», Кукл1с Т.В. - «за»,
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюнша В.В. - «за».
«За» - 6 чол., «проти» - О чол., «утримались» - О чол.
Пшення прийнято одноголосно.
Порядок денний засхдання пост1йно д1ючоТ конкурсноУ ком1С1Т затверджено.

РОЗГЛЯД п и т АНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про оголошення проведения конкурсу на зайняття посади директора
комунального некомерцшного пщприемства «М1ська стоматолог1чна пол1кл1тка
Костянтишвсько! М1сько1 ради».

СЛУХАЛИ:

- Коваленко Тетяну Статславгвну - голову комхси, яка зачитала змхст оголошення
про проведения конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерц1йного
пщприемства «М1ська стоматолопчна пол1кл1н1ка Костянтин1всько1 М1ськ01 ради» та
запропонувала прийняти участь в обговоренн!.
В обговоренн! взяли участь: Коваленко Т.С, Боева А.В., В1з1ров Г.Й., Куклхс Т.В.,
Мирошниченко Л.В., Тюшна В.В.
ВИР1ШИЛИ:
1. Оголосити конкурс на зайняття посади директора комунального некомерщйного
пхдприемства «Мхська стоматолог1чна пол1кл1н1ка Костянтин1всько1 м1сько1 ради» та
затвердити зм1ст оголошення (додаеться).
2. Оприлюднити оголошення на зайняття посади директора комунального
некомерц1Йного пщприемства «Мхська стоматолог1чна пол1КЛ1Н1ка Костянтин1Всько1 м1сько1
ради» на оф1ц1йному сайт! Костянтинхвсько! М1ськ01 ради: 11Цр://коп51гаёа.еоу.иа/

ГОЛОСУВАЛИ:

Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В. - «за», В1з1ров Г.Й. - «за», Куклхс Т.В. - «за»,
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюн1на В.В. - «за».
«За» - 6 чол., «проти» - О чол., «утримались» - О чол.
Р1шення прийнято одноголосно.
/)
Члени К0М1С11

Л.В. Мирошниченко

