ПРОТОКОЛ № 2
засщання постшно Д1ЮЧ01 конкурсноТ ком1Сп з проведения конкурсов на заиняття посад
кер1вник1в комунальних заклад1в охорони здоров'я
10.00

03 вересень 2019 року

М1сце проведения: виконавчий ком1тет Костянтин1всько1 м1сько1 ради (вул. Олекси
Тихого 260, м. Костянтинхвка, Донецько! облает!).
Конкурсна ком1с1я створена на виконання постанови Кабхнету М1н1стр1в Украши в1д 27
грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведения конкурсу на заиняття
посади керхвника державного, комунального закладу охорони здоров'я», ршення
виконавчого ком1тету Костянтин1всько1 М1ськ01 ради В1д 29 липня 2019 року № 645 «Про

пост1йну д1ючу конкурсну ком1с1ю 3 проведения конкурс1в на заиняття посад кер1вник1в
комунальних заклад1В охорони здоров'я», рхшення виконавчого комхтету Костянтин1всько1

м1ськоТ ради вщ 17 липня 2019 №551 «Про проведения конкурсу на посаду директора
комунального некомерц1йного пщприемства «Мхська стоматолог1чна пол1кл1Н1ка
Костянтин1всько1 м1Сько1 ради».
Присутн!:
Коваленко Тетяна Стан1слав{вна

заступник м1ського голови, голова ком1с1'1

Боева Анастас1я В'ячеслав1вна

начальник в1дд1лу з юридичноТ, кадровое
роботи, запоб1гання та протид!! корупц!!

В1з1ров Григор1Й Йосипович

член громадсько! ради при виконавчому
ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради

Куклк Тетяна В1ктор!вна

начальник м1ського ф1нансового управл1ння
Костянтин1всько1 М1ськ01 ради

Мирошниченко Лш1я Валентишвна

голова громадськоТ ради при виконавчому
ком1тет1 Костянтин1вськоТ м1сько1 ради

Тюнша В1ктор1я Владиславовна

член громадсько! ради при виконавчому
ком1тет1 Костянтин1всько1 М1Сько1 ради

Зас1дання пост1Йно дхючоТ конкурсноТ ком1си з проведения конкурс1в на заиняття посад
кер1вник1в комунальних заклад1в охорони здоров'я е правомочним.
Заседания пост1Йно д1ючоТ конкурсно! ком1сп в1в голова ком1сп Коваленко Тетяна

Стан1слав1вна.

СЛУХАЛИ:
- Коваленко Тетяну Сташславгвну - голову ком1сп, яка запропонувала затвердити
порядок денний зас1дання ком1с1Т.

ВИР1ШИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний засщання пост1йно д1ючо1 конкурсно! ком1с11:
1. Про розгляд заяв претендеит1в 1 доданих до них документхв та прийняття р1шення
щодо Тх участ! в конкурс! на заиняття посади директора комунального некомерц!йного
п!дприемства «М!ська стоматолог!чна пол!кл!н!ка Костянтин!всько1 м!сько1 ради».
2. Про перенесения зас!дання конкурсноТ ком!с!Т з розгляду конкурсних пропозиц!й
учасник!в конкурсу, проведения з ними сп!вбес!ди та зд!йснення шляхом голосування
в!дбору 3 числа учасниюв конкурсу одн!еТ кандидатури, яка в!дпов!дае встановленим
вимогам.
ГОЛОСУВАЛИ:
Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В. - «за», В!з!ров Г.Й. - «за», Кукл!с Т.В. - «за»,
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюн!на В.В. - «за».
«За» - 6 чол., «проти» - О чол., «утримались» - О чол.
Р!шення прийнято одноголосно.
Порядок денний заседания пост!йно д!ючоТ конкурсноТ ком!с!Т затверджено.
РОЗГЛЯД пит АНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про розгляд заяв претендентмв 1 доданих до них документов та прийняття
р!шення щодо 1х участ! в конкурс! на заиняття посади директора комунального
некомерц!йного пщприемства «Моська стоматолопчна полжлшжа Костянтиновсько!
моськоТ ради»
СЛУХАЛИ:
- Коваленко Тетяну Сташславгвну - голову ком!с!Т, яка зазначила, що на розгляд
ком!с!Т над!йшла заява та документи в!д одного претендента для участ! в конкурс! на заиняття
посади директора комунального некомерщйного п!дприемства «М!ська стоматолог!чна
пол!кл!н!ка Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради»: Пос!кери Володимира Володимировича.
Документи до заяв, як! подан! претендентом в запечатаному вигляд!, запропоновано
розкрити для розгляду членами ком!с!Т.
Коваленко Тетяна Сташславгвна - голова ком!с!Т, зачитала заяву про участь в
конкурс! Пос!кери Володимира Володимировича, перел!к доданих до заяви документ!в:
- коп!ю паспорта громадянина УкраТни,
- резюме,
- автоб!ограф!ю,
- коп!Т: - диплому про повну вищу осв!ту, трудовоТ книжки,
- згоду на обробку персональних даних зпдно з додатком 2 постанови Каб!нету М!н!стр!в
УкраТни в!д 27.12.2017 № 1094,
- конкурсну пропозиц!ю,
- дов!дку МВС про в!дсутн!сть судимост!,
- медичн! дов!дки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обл!ку у
психоневролог!чному та нарколопчному заклад! охорони здоров'я за формами,
затвердженими М!н!стерством охорони здоров'я УкраТни;
- попередження стосовно встановлених Законом УкраТни «Про запоб!гання •корупцГТ» вимог
та обмежень, п!дписане претендентом на посаду, за формою зпдно з додатком 3 постанови
Каб!нету М!н!стр!в УкраТни в!д 27.12.2017 № 1094,
-заяву про в!дсутн!сть у д!ях особи конфл!кт!в !нтерес!в зпдно !з додатком 4 постанови
Каб!нету М!н!стр!в УкраТни в!д 27.12.2017 № 1094,

- п1дтвердження подання декларацп особи, уповноважено! на виконання функц1й держави
або м1сцевого самоврядування, заминулий р1к (в1дпов1дно до абзацу першого частини третьо!
статт! 45 Закону УкраТни «Про запоб1гання корупцп»).
Членами ком1с1Т опрацьован! заява та документи додан! до неТ.
СЛУХАЛИ:
- Тютну Втторт Владислав1вну - члена ком1сГТ, яка зазначила, що у Посхкери
Володимира Володимировича нал1чуеться стаж роботи за фахом б1льш 4 рок1в, а в вимогах до
кандидата в оголошен! вказусться щодо необх1дност1 не менш 5 рок1в стажу роботи за фахом,
однак загальний стаж роботи на керхвних посадах у претендента нараховуеться б1льше 5
рок1в, до того ж, СЛ1Д врахувати 1 те, що пропозицхТ подан! тхльки одним претендентом 1 тому
доц1льно було б послухати конкурсн! пропозиц1Т претендента.
СЛУХАЛИ:
- Куклгс Тетяну Вгкторгвпу - члена ком1с1Т, яка наголосила, що в структур!
комунальному некомерщйному пщприемств! «М1ська стоматолопчна пол1кл1н1ка
Костянтин1вськоТ М1СькоТ ради» е господарсько-розрахункове В1дд1лення, тож досвщ роботи
Пос1кери Володимира Володимировича в адм1н1стративних посадах б1льш н1ж 20 рок1в може
мати певне значения в позитивному розвитку П 1 д п р и е м с т в а .
В обговоренн! взяли участь: Коваленко Т.С, Боева А.В., В1з1ров Г.Й., Куклк Т.В.,
Мирошниченко Л.В., Тюнша В.В.
ВИР1ШИЛИ:
1. Допустити Пос1керу Володимира Володимировича до участ! в конкурс! на заиняття
вакантноТ посади директора комунального некомерц!йного п!дприемства «М!ська
стоматолог!чна пол!кл!н!ка Костянтин!вськоТ м!ськоТ ради».
2. Взяти до в!дома, що з моменту прийняття дан ого р!шення Пос!кера Володимир
Володимирович е учасником конкурсу.
3. Заслухати конкурсну пропозиц!ю Пос!кери Володимира Володимировича та
провести 3 ним сп!вбес!ду на наступному зас!данн! пост!йно д!ючоТ конкурсноТ ком!с!Т.
ГОЛОСУВАЛИ:
Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В. - «за», В!з!ров Г.Й. - «за», Кукл!с Т.В. - «за»,
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюн!на В.В. - «за».
«За» - 6 чол., «проти» - О чол., «утримались» - О чол.
Р!шення прийнято одноголосно.
2. Про перенесения зас1дання конкурсноТ ком!сп з розгляду конкурсних
пропозицш учасник1в конкурсу, проведения з ними сп1вбесщи та здшснення шляхом
голосування вщбору з числа учасниюв конкурсу одшеУ кандидатури, яка вщповщае
встановленим вимогам.
СЛУХАЛИ:
- Коваленко Тетяну Сташславгвну - голову ком!с!Т, яка наголосила на необх!дност!
перенесения зас!дання конкурсноТ ком!с!Т з розгляду конкурсних пропозиц!й учасник!в
конкурсу, проведения з ними сп!вбес!ди та зд!йснення шляхом голосування в!дбору з числа
учасник!в конкурсу одн!еТ кандидатури, яка в!дпов!дае встановленим вимогам, яка

запланована на 12.09.2019, у зв'язку 1з перебуванням у вгдрядженн! голови та члена комхсИ' у
цей пер1од 1 запропонувала призначити наступне засщання на 24.09.2019.
ВИР1ШИЛИ:
1. Призначити засхдання конкурсно! ком1Сп з розгляду конкурсних пропозицш
учасник1в конкурсу, проведения з ними сп1вбес1ди та здхйснення шляхом голосування в1дбору
3 числа учасник1в конкурсу одн1е1 кандидатури, яка в1дпов1дае встановленим вимогам на
24.09.2019 в малому зал! (каб. 406) виконавчого ком1тету Костянтин1всько1 м1сько1 ради.
2. Забезпечити по1нформування Посхкери Володимира Володимировича про
прийняття цього р1шення.
ГОЛОСУВАЛИ:
Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В. - «за», В1з1ров Г.Й. - «за», Куклю Т.В. - «за»,
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюнша В.В. - «за».
«За» - 6 чол., «проти» - О чол., «утримались» - О чол.
Р1шення прийнято одноголосно.

Голова ком1си
Члени ком1си

^/?^^

В.В. Тюнша

