
протокол ф з

засiдаЕня постiйно дiючоi KoHK}pcEoi Koмicii з проведоцня KoBK)lciB па зайЕяття посш
керiвникiв комlнальвих змладiв охорови здоров|я,

l0,00 02.06.2020 року

Мiсце проведення:викояавчий KoMiTeT Костяптивiвськоi Micbкoi ради (вул. OJcKcr
Тихого, буд. 260, м. Костянтипiвка Донецькоi областi)

Кояк}рсна комiсiя створена на викоtt,lнпя постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpаr-ror

вiл 27 грудrrя 2017 року N9 1094 (Про затвердження Порядку проведеЕня коцк}рсу Еа

зайнятя посади керiввпка державного, ком}паJIьного заюIа,цу охорони здоров'я>, рiшеЕвr
викоя.вчого KoMiTeTy Костявтивiвськоi Micbкoi ради вiд 29.07.2019 Nэ 645 <Про постiйrту

лiючу конкурспу комiсiю з проведеппя KoBKlpciB на зайняття посад керiвникiв ком}нiцьню(
закладiв охорояи здОров'я>, рiшеявя викОнмчого KoMiTeTy КОстянтинiвськоi Micbкo] ради вИ
29.04.2020 Nэ 263 <Про проведеЕня конкурсу на посаду директора комунального
яекомерцiйяого пiдприемства <MicbKa стоматологiчЕа полiклiнiка Костяптинiвськоi Micbкoi

радиD.

Присутнi:

ковалевко Тетяна Станiславiвна

Босва Ацастасiя В'ячеславiвва

Члени KoMicii:
Безрлко Тетява АватолiiЪяа

Вiзiров Григорiй Йосипович

К}тлiс TeTяra BiKTopiBHa

Мирошниченко Лiлiя Ва"rентинiвна

ТюЕiЕа Вiкгорiя Владиславiвна

Шандаревська Олепа Олексавдрiвпа

Шеховцов Сергiй Олександрович

заступник мiського го,,1ови. голова KoMicil

начмьник вiддiлу з юридичIlоi, KaJpoBoi

робоlи. залобiгання га прогидii ког)пцii.
секретар KoMicii

в.о. директора ком}нальноrо некомерцiйного
пiдлри€мства (MicbKa стоматолоI,iчItа
полiклiнiка>
член громадськоi ради при виконавчо\l)
KoMiTeTi Костяrпинiвськоi Micbкoi рапи
начмьник мiського фiнансовоt о 1правлirrня
Костянтивiвськоi MicbKoi ради
голова громадськот ради при виконавчом]-
KoMiTeTi КостяmивiвськоI MicbKoi ради
член громадськоj ради при виконавчо\1),
KoMiTeTi Костянтинiвськоi Micbкoi ради
медсестра ком)aнальноIо некомерцiйного
пiдпрпсмства (MicbKa стоматоjlоIiчна
полiклiнiка)
лiкар-стоматолог-терапевт комупмьItого
некомерчiЙвого пiдrри€мства (MicbKa
стоматологiчна полiклiнiка)

Засiдання постiйно дiючоi KoпKypcвoj Koмicii з проведеввя копкурсiв на зайняття посац
керiвникiв комунапьяих закладiв охороuи здоров'я € правомочним.

Засiдання постiйно дiючоi KoEкypcнoi KoMicii проводила голова KoMicii KoB reнKo
тетяна Станiславiвна.



/
СЛУХАJlИ:

- KoBd:teHKo Теmяч1, ClaoHic.loBiB,l_r - го-lов) xoчicii, яка запропон}ваlа затвер_lити

порядок девний засiдаЕвя KoMicii.

ВИРIШИЛИ:

Затвердити наст)пний порядок деявий засЬаяrrя постЙно дiючоj конк)рспоi KUNIicii:

1. Про розгляд KoEK)TcEoj пропозицii rIаснцка ковк}рсу на зайняття посади директора

комунальвого tiекомерцiйноrо пiдприсмства rrMicbka стоматолоl,iчна пoiIik:tiHika

костянтцвiвсько'i Micbкo'i ради), проведеrrяя з Еим спiвбесiди та вра-хуваяця вiдповiдностi

учасника коякурсу та Його коЕкрсяоi пропозицii встаЕовленим вимогаllt,

2, tsизяаченЕя переМОЖЦЯ Та }ТВа,l1еЕЕя рiшеЁня про затверджепЕя результатiв коЕк},рсу ва

зайняття посади директора комунiапьного векомерчiйяого пjлприеrrсгва ,N,licbKa

сгоvа,ологiчна по,liклiнiка косIяя lинiвсько"l Micbкo-t РаДИ",

3, вцесення вiдповiдного подаЕЕя MicbкoMy головi про призЕачевня псреlIожця конкурсу

на посаду директора комуt{atль}tо!,о некомерцiйпоIо пiдприсмства kMicbka стоматоrt,гiчна

по,,liклiнiка Кос] ян lинiвськr.li MicbKoi рали,,.

ГОЛОСУВАЛИ:

Ковменко Т,С. -,,за", Боfва д.В. - "1а-_ Бе3ручко т.А, ",]а-, Bi]ipoB г,Й, "1а"
Куклiс Т,В. (за), Мирошttиченко л.В. - (за), Тюнiна В,В, - (за), Шандаревr:ька о,о, , <за>,

Шеховцов С.О. - (за),
(За) - 9 чол.. (проти) - 0 чол., (утрима-lись) - 0 чол,

Рiшеняя прийнято одноIолосно
Порядок дЪвпий засiдання постiйно дiючоi KoнKypcяoi Koмicii затверджено,

розгJrяд питАнь порядку дЕнного

l. Про розгля.l KoHKypcнoi пропозичii расника конкурсу на зайняl,гя пoca;lll ,lиr,еN l ора

по"уп-опЪrо п"по"ерчiЙпоaо пiдприсмства <MicbKa cToMaToror iчнз rru,liK rirriKa

Костянтцнiвськоi мiськБi ра,лиu, npou".l"Hr" з вим спiвбесiди та врахувхцня Bi,lпoвi-]Hocтi

у]аснйка конкурсу та йоlо коЕк}рспоТ пропозицii встаЕовленим в!tмогам

СЛУХАЛИ:

- Коваtенко Теmяну Спсlнiс,павiвн, голову KoMicii, яка запропонув'L,lа ]асл\хати

конкурсЕу пропозицiю ЛiгостаеваВолодимира Павловцча.

СЛУХАЛИ:

- Лiеоспаево Bojloi)ll,vupa Пав tовчча _ }часника конк}рсу, якltй озвччив конк\рсяу

пропозицiю,

членами конкурсу було проведено спiвбесiду з rIасником коякурс} на зайвя,mя

посадиДиректоракомуЕмьноГонекоМерцiйногопiдприсмстВа(МiськiiсIU\liLт('LOliчна
полiклiнiка костяятинiвськоi Micbkoi ради> Лiгостасвим Володимиро11 Павловиче\l,



СЛУХАЛИ:

- КоваленкО Тепяну СtпанiславiВнl - головУ Koмicii, яка запропонувала обговоркгв

KoEKypcliy пропозицiю учасника конк}рсу яа зайяяття посади директора ком},ва]ьЕою

неко;;рцiйв;го пiдприемства <Micbka сiоматологiчяа полiклiнiка Костявтинiвськоj vicыoi

радиD 

'iгостаева 

Вододимltра П.вловиqа i проведену з ним спiвбесiлу,

В обговоревнi взяли участь: Коваленко Т.С, Боева А.В., Безручко Т,А,, Вiзiрв Г,Й-
Куклiс Т.В., Мирошничевко л.В,, Тюнiна В,В., Шавдаревська о.о., шеховцов с,о,

2. Визначення переможця та ),хвалення рiшення про заlвердження рез} lbTaTiB

конк)рсу на зайнятТя посади дt{ректора КомуЕatльяоIо ttекомерцiЙного цiдприсмства (Micbrса

стоматологiчна полiклiнiка Костявтивiвськоi MicbKoi радиD.

СJТУХАЛИ:

- koчalJlellko Теtпяну Спанiславiвнl - голову koмicii, яка запропонувма провестй

голосувмяя та розг]'UlЕути можливiсть щодо визвачеЕня переможцем конкурсу на зайняття

посади директора ком},Еalльного векомерчiйного пiдприемства (Micbka стоматологi,fiа
полiклiвiка КостяЕтияiвськоi Micbкoi ради) Лiгостаева Володимира Павловича.

ВИРIШИЛИ:

Визначити перемопщя коЕкурсу на заЙняmя посади директора комуваlьного
некомерцiйного пiдIрисмства <Micbka стоматологirша полiклiяiка костянтивiвсъко]i Micbkoi

рали> Лiгостаева Володимира Павловича.

ГОЛОСУВАЛИ:

ковменко т,с, - (заr. Бо.ва А,В, - "]а". Безручко т.А. - (]a,l. Вiзiров Г.Й, - " ra,.

Кщлiс Т.В. - кза>, Мирошничевко Л,В. - (зФ), Тюнiна В.В. - <зФ),

Шандаревська О,О. (зФ), Шеховцов С.О. (зФ).

<За> - 9 чол., <протиD - 0 чол,, (утималисьD - 0 чол.
РiшеЕIrя прлйнято одlоголосво

СГУХАЛИ:

- Ковменко Теtпяну Слпанiс!швiвllу голову KoMicii, яка запропоярatла вЕести поданвя
MicbKoMy головi про призначенвя переможчя конкурсу Лiгостасва Володимира Павловича на
посаду дирекгора ком}.пatльяого некомерцiйного пiдпри€мства (Micbka стомато.,lогiша
полiклiнiка Костянтинiвськоi Micbкoi ради".

ВИРIШИЛИ:

ВЕести подмня Micbкoмy головi про призначення переможця конкурсу Лirостасва
Володимира Павловича Еа посаду директора ком},Еatльного некомерчiйного пiдприсмстм
(MicbKa стоматологiчна полiклiнiка Костяятинiвськоi MicbKoj радиr).



ГОЛОСУВАЛИ:

Ковменко Т-С. (за), Босва А.В. (зФ, Безручко Т.А. - <зо, Вiзiров Г.Й. <за>, KyK-lic Т-В.
- (за>, МI1рошниченко Л.В. - <за>, Тюнiна В.В, <заll, [Ilандаревська О.О, -(за). Шеховцов
С.о. - <за>.

<За> - 9 чол., <проти) - 0 чол,, (}триммисьll - 0 чол.
Рiшення прийяято одкоголосно

,Що Проtпокоltу dоOасlпься вidеозапuс засidаltttя KoHKypcttot Korlicii пiа час зас l.\хав)вапня
KoЧKypc|oi пропозчцii' lпа провеОення спiвбесidч з канdulапом.

голова koMicii

Секретар KoMicii

Члени KoMicii:

Т,с, коваленко

А.В. Боева

Т.А. Безручко

Г.й. Вiзiров

Т,В. Кшлiс

i-JI.B. Мирошничевко

В.В. Тюнiва

О,О. Шандаревська

С.О. Шеховцов

dЦа,,/,,


