
ПРОТОКОЛ № 2 
засщання постшно дшчоУ конкурсноУ комки з проведения конкурс1в на заиняття посад 

кер1вник1в комунальних заклад1в охорони здоров'я 

10.00 23 лютого 2021 року 

Мхсце проведения: виконавчий ком1тет Костянтин1вськоТ м1сько1 ради (вул. Олекси 
Тихого 260, м. Костянтин1вка, Донецька область) 

Конкурсна ком1с1я створена на виконання постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши вщ 
27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведения конкурсу на заиняття посади 
керхвника державного, комунального закладу охорони здоров'я» (з! змхнами), рхшення 
виконавчого ком1тету Костянтин1всько1 мхсько! ради в1д 29.07.2019 № 645 «Про пост1йно 
Д1ючу конкурсну К0М1С1Ю 3 провсдення конкурсхв на заиняття посад кер1вник1в комунальних 
заклад1в охорони здоров'я» (з! зм1нами), рхшення виконавчого комхтету Костянтинхвсько! 
м1сько1 ради в1д 04.02.2021 № 13 «Про проведения конкурсу на посаду директора 
комунального некомерц1Йного П1дприемства Костянтин1вськоТ мхськоТ ради «Стоматологхчна 
пол1кл1н1ка м. Костянтин1вки». 

Присутн!: 
Коваленко Тетяна Стан1слав1вна - начальник В1дд1лу з питань запобхгання та 

виявлення корупци», голова ком1си 
Боева Анастас1я В'ячеслав1вна - начальник в1дд1лу з юридично! роботи 

Костянтин1всько1 М1Сько1 ради, секретар 
Члени ком1сп: 

Кукл1С Тетяна В1Ктор1вна - начальник м1ського ф1нансового управления 
Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

Мирошниченко Лш1я Валентин1вна - голова громадськог ради при виконавчому 
ком1тет1 Костянтин1всько1 М1ськ01 ради 

В1з1ров Григор1й Йосипович - член громадсько! ради при виконавчому 
ком1тет1 Костянтин1всько1 м1сько1 ради 

Тюн1на В1ктор1я Владислав1вна - член громадськоТ ради при виконавчому 
ком1тет1 Костянтин1всько1 м1Сько1 ради 

Засщання пост1Йно д1ючо1 конкурсноТ ком1с11 з проведения конкурс1в на заиняття посад 
кер1вник1в комунальних заклад1в охорони здоров'я е правомочним. 

Засщання посийно д1ючо1 конкурсно! ком1С11 проводила голова ком1с11 Коваленко 
Тетяна Стан1слав1вна. 

СЛУХАЛИ: 

- Коваленко Тетяну Станюлавхвну - голову ком1с11, яка запропонувала затвердити 
порядок денний зас1дання ком1с11. 

ВИР1ШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний зас1дання пост1йно д1ючо1 конкурсноТ ком1сп: 

1. Про розгляд заяв претендент1в 1 доданих до них документ1в та прийняття р1шення 
щодо IX участ! в конкурс! на заиняття посади директора комунального некомерц1йного 
п1дприемства Костянтин1всько1 м1сько1 ради «Стоматолопчна пол1клш1ка 
м. Костянтин1вки». 



ГОЛОСУВАЛИ: 
Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В.-«за», Кукл1с Т.В.-«за», Мирошниченко Л.В.-«за», 
В1з1ров Г.Й. - «за», Тюн1на В.В. - «за». 
«За» - 6 ос., «проти» - О о с , «утримались» - О ос. 
Р1шення прийнято одноголосно. 
Порядок денний заседания пост1йно д1ючо1 конкурсно! ком1сп затверджено. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Про розгляд заяв претендент1в 1 доданих до них документхв та прийняття р1шення 
п],одо Тх участ! в конкурс! на заиняття посади директора комунального некомерц!йного 
п!дприемства Костянтин!всько1 м!сько1 ради «Стоматолог!чна пол!кл!н!ка м. Костянтин!вки». 

СЛУХАЛИ: 

- Коваленко Тетяну Стан!слав!вну - голову ком!с!1, яка зазначила, ндо на розгляд 
ком!с!1 над!йшла заява та документи в!д одного претендента для участ! в конкурс! на заиняття 
посади директора комунального некомерц!йного п!дприемства Костянтин!всько1 м!ськоТ 
ради «Стоматолог!чна пол!кл!н!ка м. Костянтин!вки»: Золотенка Олександра Миколайовича. 

Документи до заяви, як! подан! претендентом в запечатаному вигляд!, запропоновано 
розкрити для розгляду членами ком!с!1. 

Коваленко Тетяна Стан!слав!вна - голова ком!с!1, зачитала заяву про участь в конкурс! 
Золотенка Олександра Миколайовича, перел!к доданих до заяви документ!в: 
- коп1ю паспорта громадянина Украши, 
- резюме, 
- автоб!ограф!ю, 
- коп!!: - диплому про повну вищу осв!ту, сертиф!кату № 1605 с, трудово! книжки, 
- згоду на обробку персональних даних зг!дно з додатком 2 постанови Каб!нету М!н!стр!в 
Украши в!д 27.12.2017 № 1094, 
- конкурсну пропозищю, 
- медичн! ДОВ1ДКИ про стан здоров'я, п];одо перебування особи на обл!ку у 
психоневролопчному та нарколопчному заклад! охорони здоров'я за формами, 
затвердженими М!н!стерством охорони здоров'я Украши; 
- попередження стосовно встановлених Законом Украши «Про запоб!гання корупц!!'» вимог 
та обмежень, п!дписане претендентом на посаду, за формою зпдно з додатком 3 постанови 
Каб!нету М!н!стр!в Украши в!д 27.12.2017 № 1094, 
-заяву про в!дсутн!сть у д!ях особи конфл!кт!в !нтерес!в зг!дно !з додатком 4 постанови 
Каб!нету М!н!стр!в Украши в!д 27.12.2017 № 1094, 
- п!дтвердження подання декларац!!' особи, уповноважено! на виконання функц!й держави 
або м!сцевого самоврядування, за минулий р!к (в!дпов!дно до абзацу першого частини третьо! 
статт! 45 Закону Украши «Про запоб!гання корупц!!»). 

Членами ком!с!! опрацьован! заява та документи додан! до не!. 

СЛУХАЛИ: 

- Боеву Анастас!ю В'ячеслав!вну - секретаря ком!сГ!, яка зазначила, що у конкурсних 
документах в!дсутня дов!дка МВС про в!дсутн!сть судимост!, однак наявна скр!нкоп!я статусу 
дов!дки про в!дсутн!сть судимост! з оф!ц!йного сайту. 

СЛУХАЛИ: 



- Золотенка Олександра Миколайовича, який пояснив, що ним було направлено 
електронного запиту про надання дов1дки про в1дсутн1сть судимост! до МВС Украши через 1х 
оф!ц!йний сайт, нараз! дов!дка в процес! формування, як т!льки вона буде готова, в!дразу 
привезе и ! в!н н!як не може прискорити цей процес, це в!д нього не залежить. 

СЛУХАЛИ: 

- Кукл!с Тетяну В!ктор!вну - члена ком!с!1, яка наголосила, що сл!д врахувати! те, що 
пропозиц!'! подан! т!льки одним претендентом ! тому доц!льно було б послухати конкурсн! 
пропозиц!! претендента! на п думку до наступного зас!дання дов!дка буде готова! передано 
секретарю ком!с!1. 

В обговоренн! взяли участь: Коваленко Т.С, Боева А.В., В!з!ров Г.Й., Кукл!с Т.В., 
Мирошниченко Л.В., Тюн!на В.В. 

1. Допустити Золотенка Олександра Миколайовича до участ! в конкурс! на заиняття 
вакантно!' посади директора комунального некомерц!йного п!дприемства Костянтин!всько! 
м!сько! ради «Стоматолог!чна пол!кл!н!ка м. Костянтин!вки». 

2. Взяти до в!дома, що з моменту прийняття даного р!шення Золотенко Олександр 
Миколайович е учасником конкурсу. 

3. Заслухати конкурсну пропозиц!ю Золотенка Олександра Миколайовича та 
провести 3 ним сп!вбес!ду на наступному зас!данн! пост!йно д!ючо! конкурсно! ком!с!!. 

4. Оприлюднити протокол зас!дання ком!с!1 на оф!ц!йному веб-сайт! 
Костянтин!всько! м!сько! ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Коваленко Т.С. - «за», Боева А.В.-«за», Кукл!с Т.В.-«за», Мирошниченко Л.В.-«за», 
В!з!ров Г.Й. - «за», Тюн!на В.В. - «за». 
«За» - 6 о с , «проти» - О о с , «утримались» - О ос. 
Р!шення прийнято одноголосно. 

ВИР1ШИЛИ: 

Члени ком!с!1 Т.В. Кукл!с 

Л.В. Мирошниченко 

Г.Й. В!з!ров 

В.В. Тюн!на 


