
ПРоТокоЛ N9 2

засiдання постiйно дiючоi KoHKypcнoi KoMicii з прове.lення KoHкypciB на ]айня l l я lloc&l
керiвникiв комунальнпх заlulадiв охоронп здоров'я,

Мiсце проведенЕя:виконавчий KoMiTeT КостянтинiвськоI Micbкoi ради (вул, Олекси
Тихого, бул, 260, м. Костянтияiвка Донецькоi областi)

Конкурсна комiсiя створена на викондttUl постанови Кабiвету MiHicTpiB Украiни
siд 27 грудЕЯ 2017 рокУ N9 1094 (Про затверджеЕня Порядку проведення конкурсу на
заЙняття посади керiввика державного! ком).вапьного закладу охоропи здоров'яr. рiшенця
виконаачого KoMiTeTy Костянтинiвськот Micbкoi ради вiд 29.07,2019 Ns 645 <Про постiйну
.liючу коякурсну комiсiю з проведення KoHKypciB на зайнятIя посад KepiBHиKiB комунапьних
закладiв охорови здОров'я)), рiшеЕпя викОпавчого KoMiTeTy КОстянтинi;ськоi мiськоi.ради вiд
29,04,2020 М 26З <Про проведення конкурсу на посаду дирекrора комун&'1ьного
некомерцiйЕого пiдприемства <Micbka стоматологiчна полiклiяiка Кьстянтинiвськоi Micbkoi
ради).

10.00

Присlтнi:

ковменко Тетяна Станiславiвна

Босва Авастасiя В'ячеславiвна

Члени KoNficii:

Вiзiров Грпгорiй Йосипович

KyKric Тетяна BiKTopiBBa

Мирошниченко Лiлiя ВапентпItiвна

Шандаревська Олеttа Олександрiвна

Шеховцов Сергiй Олексанлрович

26.05,2020 року

засryпник мiського голови, голова KoMicii

нача,.lьник вiд_]iлу ] юридичноi. кадровоI
роботи. lапобiгання га проги]ii кор)пцii_
секретар koMicii

члец фомадськоi ради при виконавчому
KoMiTeTi Костянтинiвськоi Micbкoi ради

начальник мiського фiнансового улравлiння
Костяятинiвськоj Micbкoi ради

голова громадськоi ради при викопавчолtI
KoMiтeтi Костявтивiвськоj Micbкoi раJи

медсестра ком}нalльЕого Еекомерцiйного
пiдпри.vства (Micbka сiоматологiчна
полiклiнiка>

лiкар-стоматолог-терапевт комунального
некомерчiЙного пiдприсмства (Micbкa
стоматологiчпа полiклiнiкФ)

засiдаIrня постiйпо дiючоi kotrkypcEoi комiсiiз проведення koHkypciв на зайнятгя посад
KepiBEиKiB комуgмьIiих зaкладiв охороtlи здоров'я с правомочним.

Засiдання постiйно дiючоi копкурсноi KoМicii проводила голова KoMiciI Ковалецко
тетяна Стацiславiвпа.



,

сЛI.хАли:
- Ковалеrrко Теrяrrу Ставiславiвну - голову koмiciТ, яка запроповуваJlа затвердити

порядок денний засiдавпя KoMicii.

виРlшиЛи:

Затвердити яаступний порядок деяпий засiдмяя постiйяо дiючоТ конкурсЕоi KoMicii:

l. Про розгляд змв претеядентiв i доданих до них докуltеtrтiв та прийнrггя рiшеЕЕя
цодо ix участi в KoHKypci на зайrtятгя посади директора комунzrльпого векомерцiйного
пiдприемства <MicbKa стоматологiчпа полiклiнiка Костянтинiвськоi MicbKoi ра,ли u,

ГОЛОСУВАЛИ:
Коваленко Т.С. - <зо, Бо€ва А.В, - кзаrr, Вiзiров Г,Й, - "за>. Куклiс Т,В, - <зо,
Мирош иченко Л.В. (за), Шандаревська О.О, (зa>, Шеховцов С.О. - (зD,
(За) - 7 чол., (проти) - 0 чол., (утримались) - 0 чол,
Рiшеlrня прийнято одIlоголосно.
Порядок девний засiданяя постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii затверлжево.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

l. Про розгляд змв претендентiв i доданих до них док),ментiв та прийняття рiшення
щодо iх участi в KoBKypci ва зайнятгя посади директора комуtt&,lьного некомерчiйного
пiдпрпемства (Micbкa стоматологiчЕа полiклiнiка Костяцтивiвськоi MicbKoi радиl,,

сЛУхАЛи:
- Ковалепко Тетяну Станiславiвну - голову KoMicii. яка оголосила порядок та

процед}ру проведення конкурсу! розгляду заяв претенлентiв. також було пiдкреслено
питавн, Uiодо члеЕiв якi правомочнi бри присутнiми на засiданнi конкурсу.

Голова KoMiciT зазЕачила, що на розгJutд KoMicii Еадiйшла заJIва та док),l!,енти вiд
одного претендеята для rTacTi в koнk}pci яа зайЕятгя посади дирекlора комl,нмьttого
некомерчiйного пiдприсмства (Micbкa стоматологiчва полiклiвiка Костяцтинiвськоi Micbкoi
ради): Лiгостасва Володимира Павловича.

Док}шепти до змв, якi поданi претендентом в запечатzulому виглядi. запропоновано

розкрити ди розгляJlу членами KoMicii. Було зачитано заяву пра участь в KollKypci Лirостасва
Володимира Павловича. перелiк доданих до змви документiв:
- копiю паспорта громадяЕиIIа УкраiЪи,
- резюмеj

- автобiографiю,
- копiii - диплому про повн} виш) ocBi,ly. lрудовоi книжки.
- згоду на обробку персоямьЕих даЕих згiдl]о з додатком 2 постанови КабiЕету Miнicтpb
Украiни вiд 27.12.2017 J,l! l094,
- конкlрсну пропозицiю,
-ловiлк1 МВС про вiдс),lнiс гь судимос гi.
- медичнi довiдки про стан здоров'я, щодо перебуваtlня особи tta облiý у
психовеврологiчному та яаркологi.пому ]акладi охорони здоров'я за формами,
затвердженими MiEicTepcTBoM охорони здоров'я УкраiЕи;
- попередженЕя стосовно встановлевих ЗакоЕом Украlяи (Про запобiгання коррцiiu вимог
та обмежеЕьj пiдписаяе претендевтом на посаду, за формою згiдно з додатком З постанови
Кабiнету MiHicTpiB Укра'iЪи вiд 27,1 2.201 7 Ne l094,
- змву про вiдсутнiсть у дiях особи конфлiктiв iнTepeciB зriдно iз додатком 4 постанови
Кабiнеry MiBicTpiB УкраiЕи вiд 27.12.2017 Nc l094,



/

- пiдтвердження поданttя декларацii особи, уповноваженоi tla викондtня функцiй держави
або мiсцевого самоврrцуванвя, за минулий piк (вiдповiдно до абзацу перtцого частини третьоi
cTaTTi 45 Змону Украi'Еи (Про запобiгаЕня корупцii))).

Члеяами KoMicii опрацьоваяi заява та документи додавi до Bei,
В обговорепнi взяли участь: Коваленко Т.С, Босва А.В., Вiзiров Г,Й., Kyмic Т,В.,

Мирошпиченко Л.В., Шапларевська О,О,, Шеховцов С.О.

ВиРIшиЛи:
1. ,Щоrryстити Лiгостаева Володимира Павловиqа до участi в KoEK}?ci на зайняття

BaKанTHoi посади директора комуlальЕого некомерчiйяого пiдприомства (MicbKa
стоматологiчна полiклiнiка Костянтинiвськоi Micbкoj ради)).

2, Взяти до вiдома, що з момецту прийняття давого рiшення Лiгостасва Володимира
Павловича е учасником коЕкурсу.

з. Заслlл<ати коцкурсну пропозицiю Лiгостасва Володимира Пмловича,га провести з
ним спiвбесiду ва яасryпному засiланнi постiйно дiючоi коЕкlрсяоi KoMicii.

ГОЛОСУВАЛИ:
КоваценкО Т,С, - (зФ), Босва А.В. (заь. Вiзiров г.й, кза,r, К).кпiс Т,В. <за),
Мирошниченко Л.В. - (зФ), Шандаревська О.О. (за), Шеховцов с.о. - (за)).
<Зо - 7 чол., <проти) - 0 чол., (утримались> - 0 чол,
Рiшепня прийпято одноголосЕо.
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голова koMicii

Секретар KoMici'i

Члени KoMicii:

Т,С, KoBa.,reHKo

А.В. Боева

Г,й. Вiзiров

Т.В. Куклiс

Л,В, Мирошничевко

О,О. Шан,ларевська

С.о. [Iеховцов
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