
ПРОТОКОЛ № 3 

засщання п о с т 1 Й н о Д1ЮЧ01 конкурсно! ком1сГ1 3 проведення к о н к у р с 1 В на заиняття посад 
кер1вник1в комунальних заклад!в охорони здоров'я 

М1сце проведення: виконавчий ком1тет Костянтин1всько1 м1сько1 ради (аул. Олекси 
Тихого 260, м. Костянтин1вка, Донецько! облает!). 

Конкурсна ком1с1я створена на виконання постанови Каб1нету М1шстр1в Украши вщ 27 
грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заиняття 
посади кер1вника державного, комунального закладу охорони здоров'я», р1шення 
виконавчого ком1тету Костянтинхвськох м1сько1 ради вщ 29 липня 2019 року № 645 «Про 
пост1йну д1ючу конкурсну ком1С1ю 3 проведення конкурсхв на заиняття посад кер1вник1в 
комунальних заклад1в охорони здоров'я», р1шення виконавчого ком1тету Костянтин1всько1 
м1сько1 ради в1д 17 липня 2019 № 5 5 1 «Про проведення конкурсу на посаду директора 
комунального некомерцхйного п1дприемства «Мхська стоматолопчна пол1кл1н1ка 
Костянтин1всько1 м1сько1 ради». 

10.00 24 вересень 2019 року 

Присутн!: 

Коваленко Тетяна Стан1слав1вна заступник мюького голови, голова ком1си 

Боева Анастас1я В'ячеслав1вна начальник В1дд1лу з юридично!, кадрово! 
роботи, запобхгання та протида корупц!"! 

В1з1ров Григорш Йосипович член громадсько! ради при виконавчому 
ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

Кукл1с Тетяна В1ктор1вна начальник м1ського фхнансового управл1ння 
Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

Мирошниченко Л1л1я Валентин1вна голова громадсько! ради при виконавчому 
ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

Тюн1на В1ктор1я Владислав1вна член громадсько! ради при виконавчому 
ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

Засщання пост1Йно д1ючо1 конкурсно'! ком!с!1 з проведення конкурс!в на заиняття посад 
кер!вник!в комунальних заклад!в охорони здоров'я е правомочним. 



Зас1дання' пост1йно Д1ЮЧ01 конкурсно'! ком!с!1 в!в голова ком!сГ! Коваленко Тетяна 
Стан!слав!вна. 

СЛУХАЛИ: 

- Коваленко Тетяну Статславгвну - голову комхс!'!, яка запропонувала затвердити 
порядок денний засхдання ком!с!'!. 

ВИР1ШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний зас1дання пост!йно д!ючо'1 конкурсно! комхс!!: 

1. Про розгляд конкурсно! пропозиц!! учасника конкурсу на заиняття посади директора 
комунального некомерц1йного п!дприемства «М!ська стоматолог1чна пол1кл1н1ка 
Костянтин!всько! м!сько1 ради», проведення з ним сп1вбес!ди та врахування в!дпов1дност1 
учасника конкурсу та його конкурсно! пропозиц!! встановленим вимогам. 
2. Про ухвалення р!шення про затвердження результат!в конкурсу на заиняття посади 
директора комунального некомерц1йного п!дпри€мства «М1ська стоматолопчна пол1кл!н1ка 
Костянтин1всько1 м!сько1 ради» та внесення в!дпов!дного подання м!ському голов! про 
призначення переможця конкурсу. 

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 зас!дання пост!йно д!ючо! конкурсно! ком!сГ! затверджено. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Про розгляд конкурсно'1 пропозици учасника конкурсу на заиняття посади 
директора комунального некомерщйного пщприемства «Мкька стоматолопчна 
полжлМка Костянтин1всько'1 м1сько'1 ради», проведення з ним сп1вбесщи та 
врахування вщповщност! учасника конкурсу та його конкурсно"! пропозици 
встановленим вимогам 

СЛУХАЛИ: 

- Коваленко Тетяну Сташславгену - голову ком!с1!, яка запропонувала заслухати 
конкурсну пропозищю Пос!кери Володимира Володимировича. 

СЛУХАЛИ: 

- Постеру Володимира Володимировича - учасника конкурсу, який озвучив конкурсну 
пропозищю. 



Членами конкурсу було проведено сп1вбес1ду з учасником конкурсу на заиняття 
посади директора комунального некомерц1йного пхдприемства «Мхська стоматолог1чна 
пол1кл1н1ка Костянтин1всько1 М1сько1 ради» Пос1керою Володимиром Володимировичем. 

СЛУХАЛИ: 

- Коваленко Тетяну Сташславгвну - голову комхсй, яка запропонувала обговорити 
конкурсну пропозиц1ю учасника конкурсу на заиняття посади директора комунального 
некомерц1Йного п1дприемства «М1ська стоматолог1чна пол1кл1н1ка Костянтин1всько1 м1сько1 
ради» Поскери Володимира Володимировича 1 проведену з ним сп1вбес1ду. 

В обговоренш взяли участь: Коваленко Т.С, Боева А.В., В131ров Г.Й., Куклк Т.В., 
Мирошниченко Л.В,, Тюнша В.В, 

2. Про ухвалення р1шення про затвердження результат1в конкурсу на заиняття 
посади директора комунального некомерщйного пщприемства «М1ська 
стоматолопчна пол1кл!н1ка Костянтишвсько! м!сько1 ради» та внесення вщповщного 
подання м1ському голов! про призначення переможця конкурсу 

С Л У Х А Л И : 

- Коваленко Тетяну Сташславгвну - голову ком1С11, яка запропонувала провести 
голосування та розглянути можлив1сть шодо визначення переможцем конкурсу на заиняття 
посади директора комунального некомерц1Йного п1дприемства «М1ська стоматологгчна 
пол1кл1Н1ка Костянтин1всько1 м1сько1 ради» Пос1керу Володимира Володимировича. 

ВИР1ШИЛИ: 

Визначити переможця конкурсу на заиняття посади директора комунального 
некомерц1йного п1дприемства «Мхська стоматолог1чна пол1кл1н1ка Костянтин1всько1 м1сько1 
ради» Посшеру Володимира Володимировича. 

Г О Л О С У В А Л И : 

Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В. - «за», В1з1ров Г.Й. - «проти», Кукл1С Т.В. - «за», 
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюн1на В.В. - «за». 
«За» - 5 чол., «проти» - 1 чол., «утримались» - О чол. 

С Л У Х А Л И : 

- Коваленко Тетяну Статславгвну - голову ком1сп, яка запропонувала внести подання 
М1ському голов! про призначення переможця конкурсу Пос!керу Володимира 
Володимировича на посаду директора комунального некомерц!йного п!дприемства «М!ська 
стоматолопчна пол!кл!н!ка Костянтин!всько! м!сько! ради». 

ВИР1ШИЛИ: 

Внести подання м!ському голов! про призначення переможця конкурсу Пос!керу 
Володимира Володимировича на посаду директора комунального некомерщйного 
п!дприемства «М!ська стоматолопчна пол!кл!н!ка Костянтин!всько! м!сько1 ради». 



ГОЛОСУВАЛИ: 

Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В. - «за», В1з1ров Г.Й. - «проти», Кукл1с Т.В. - «за», 
Мирошниченко Л.В. - «за», Тюнша В.В. - «за». 
«За» - 5 чол., «проти» - 1 чол., «утримались» - О чол. 

До Протоколу додаешься вгдеозапис зас1дання конкурсног комгсп тд час заслуховування 
конкурсног пропозици та проведення ствбесгди з кандидатом. 

Голова ком1сп 

Члени ком1с11 

С. Ковштенко 

.В. Боева 

Й. В131рОВ 

Т.В.Куклю 

^ \ ^ ^ ^ ^ Л-В. Мирошниченко 

^'^М" В.В. Т ю н ш а 


