
ПРОТОКОЛ № 2  

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства  

«Лиманська центральна районна лікарня» 

11.11.2019 р.           м. Лиман  

Місце проведення засідання:  
малий зал засідань виконавчого комітету Лиманської міської ради 
 

час проведення: з 15:00 до 16:00 

Всього членів конкурсної комісії  - 9  
 

Присутні:   

Муравльова Олена Миколаївна Заступник міського голови,  

голова конкурсної комісії 

Коровченко Олена Володимирівна Начальник відділу з питань кадрової роботи 

виконавчого комітету Лиманської міської ради, 

секретар конкурсної комісії 

Члени комісії:  

Анікеєва Ганна Вадимівна Завідуюча клініко — діагностичної  

лабораторії комунального некомерційного 

підприємства  
“Лиманська центральна районна лікарня” 

Бородавка Інна Володимирівна Лікар з ультразвукової діагностики 

комунального некомерційного підприємства  
“Лиманська центральна районна лікарня” 

Гризодуб Сергій Павлович Лікар — стоматолог — терапевт комунального 

некомерційного підприємства  
“Лиманська центральна районна лікарня” 

Загладько Олена Костянтинівна Голова мікрорайону “Заводський”  
(за згодою) 

Малишко Алла Валентинівна Членкиня громадської організації “Людей з 

інвалідністю “Подолання” (за згодою) 

Стеценко Олексій Васильович Член ВП ГО “Всеукраїнський Комітет 

Народного Контролю” (за згодою) 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

 

 

 

 



Конкурсна комісія утворена згідно розпорядження міського голови від 08.10.2019 

р.№233-0. 

Конкурсна  комісія працює  у відповідності та на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 р. № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я” (далі 

Порядок). 

Голова конкурсної комісії Муравльова О.М. запропонувала порядок денний засідання 

конкурсної комісії. 

До порядку денного включено такі питання: 

1. Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів щодо відповідності 

установленим вимогам та допуск претендентів на зайняття посади директора КНП 

«Лиманської центральна районна лікарня» до конкурсу або відхилення їх кандидатур. 

2. Про визначення дати проведення засідання конкурсної комісії по заслуховуванню 

конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення співбесіди та визначення 

переможця конкурсу на зайняття посади директора КНП «Лиманська центральна 

районна лікарня». 

3. Про оприлюднення оголошення про проведення засідання конкурсної комісії по 

заслуховуванню конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади 

директора КНП «Лиманська центральна районна лікарня». 

Голосували про затвердження порядку денного: 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Вирішили: Затвердити порядок денний у повному обсязі, без змін. 

Результати голосування : «за» - одноголосно. 

Комісія перейшла до розгляду питань порядку денного. 

1. Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів щодо відповідності 

установленим вимогам та допуск претендентів на зайняття посади директора КНП 

«Лиманська центральна районна лікарня» до конкурсу або відхилення їх кандидатур. 

СЛУХАЛИ: Муравльову О.М., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що відповідно 

до пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про 

порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров'я» для участі в конкурсі особа подає особисто або надсилає 

поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи відповідно 

переліку. Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному 



вигляді. Муравльова О.М. зазначила, що для участі в конкурсі на зайняття посади 

директора КНП «Лиманська ЦРЛ» надійшли документи від  трьох претендентів: 

- Реброва Андрія Владиславовича, 

- Чіраха Юрія Савича, 

- Олефіренка Валерія Леонідовича. 

Муравльова О.М. запропонувала членам комісії розглянути подані документи на 

відповідність установленим вимогам до претендентів на зайняття посади директора 

Комунального підприємства.  

Секретар комісії  Коровченко О.В.  повідомила, що кандидати подавали документи крім 

заяви про участь у конкурсі, в запечатаному вигляді. Також вона наголосила, що зміст 

документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії,  на 

якому буде проводитися їх розгляд. Конкурсна пропозиція претендентів не розглядається 

на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії  і не розголошується до початку її 

заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, 

електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь — яким чином розголошувати їх 

зміст.  

Комісія відзначила, що конверти не ушкоджені і не відкривалися. Секретар комісії 

запропонувала відкрити пакет документів в присутності членів комісії. Пакет від 

кандидата на посаду головного лікаря директора КНП «Лиманська ЦРЛ»  Олефіренко 

Валерія Леонідовича відкрито секретарем комісії та оголошено перелік документів, які 

знаходились в конверті. Комісія приступила до розгляду документів. Секретар 

комісії повідомила, що документи надані згідно переліку зазначеному в 

оголошенні. 

Голосували щодо допуску  до участі у конкурсі на посаду головного лікаря 

директора КНП «Лиманська ЦРЛ»  кандидата Олефіренко Валерія Леонідовича. 

 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на посаду головного лікаря директора 

КНП «Лиманська ЦРЛ»  кандидата Олефіренко Валерія Леонідовича. 

Результати голосування : «за» - одноголосно. 

 

 

 



Пакет від кандидата на посаду головного лікаря директора КНП «Лиманська ЦРЛ»  

Реброва Андрія Владиславовича  відкрито секретарем комісії та оголошено перелік 

документів, які знаходились в конверті. Комісія приступила до розгляду документів. 

Секретар комісії повідомила, що документи надані згідно переліку зазначеному в 

оголошенні. 

ВИСТУПИЛИ: Шуляченко І.О., Стеценко О.В., члени комісії, які запропонували 

відхилити кандидатуру Реброва А.В. від участі в конкурсі  на  зайняття вакантної 

посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ»  у зв’язку  із невідповідністю наданих 

претендентом документів установленим вимогам, а саме – відсутністю 

підтвердження спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я». 

Голосували щодо відхилення кандидатури Реброва А.В. від участі в конкурсі  на  

зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ». 

 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Результати голосування : «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Визнати факт невідповідності поданого пакету документів 

претендента  на зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ» 

Реброва А.В. нормам чинного законодавства, а саме п.28 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу 

на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 

здоров'я», Кваліфікаційним вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, ВИПУСК 78 Охорона здоров”я ( Наказу МОЗ України 

№117 від 29.03.2002р) . 

Пакет від кандидата на посаду головного лікаря директора КНП «Лиманська ЦРЛ»  

Чіраха Юрія Савича  відкрито секретарем комісії та оголошено перелік документів, які 

знаходились в конверті.  Секретар комісії повідомила, що документи надані згідно 

переліку зазначеному в оголошенні. Комісія приступила до розгляду документів 

претендента  на зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ» Чіраха 

Юрія Савича. 

ВИСТУПИЛИ: Шуляченко І.О., Загладько О.К.,  Анікеєва Г.В., члени комісії, які 

запропонували відхилити кандидатуру Чіраха Ю.С. від участі в конкурсі  на  

зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ»  у зв’язку  із 

невідповідністю наданих претендентом документів установленим вимогам, а саме 

– відсутністю підтвердження спеціалізації «Організація і управління охороною 

здоров’я» та відсутнє підтвердження  стажу роботи  на керівних посадах до 3 

років. 



Голосували щодо відхилення кандидатури Чіраха Ю.С. від участі в конкурсі  на  

зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ». 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Результати голосування : «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Визнати факт невідповідності поданого пакету документів 

претендента  на зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська ЦРЛ» 

Чіраха Ю.С. нормам чинного законодавства, а саме п.28 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров'я», Кваліфікаційним вимогам Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, ВИПУСК 78 Охорона здоров”я ( Наказу 

МОЗ України №117 від 29.03.2002р) та  відсутнє підтвердження  стажу роботи  на 

керівних посадах до 3 років. 

Голосували: 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Результати голосування : «за» - одноголосно. 

2. Про визначення дати проведення засідання конкурсної комісії по заслуховуванню 

конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення співбесіди та визначення 

переможця конкурсу на зайняття посади директора КНП «Лиманська центральна 

районна лікарня». 

СЛУХАЛИ: Муравльову О.В., голову конкурсної комісії, яка  запропонувала провести 

засідання конкурсної комісії по заслуховуванню конкурсної пропозиції учасника 

конкурсу, проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу на зайняття посади 

директора КНП  «Лиманська центральна районна лікарня» відповідно до Протоколу№1 

від 11.10.2019 року.  

Голосували: 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Результати голосування : «за» - одноголосно. 



ВИРІШИЛИ: призначити засідання конкурсної комісії по заслуховуванню конкурсної 

пропозиції учасника конкурсу, проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу 

на зайняття посади директора КНП  «Лиманська центральна районна лікарня»  12 

листопада 2019 року о 14-00 годині у малому залі засідань виконавчого комітету 

Лиманської міської ради.  

3. Про оприлюднення оголошення про проведення засідання конкурсної комісії по 

заслуховуванню конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади 

директора КНП  «Лиманська центральна районна лікарня». 

ВИСТУПИЛА: Коровченко О.В. - секретар конкурсної комісії, яка запропонувала 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № І094 

«Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 

комунального закладу охорони здоров’я» оприлюднити на офіційному веб - сайті 

Лиманської міської ради оголошення про проведення засідання конкурсної комісії по 

заслуховуванню конкурсної пропозиції учасника конкурсу, проведення співбесіди та 

визначення переможця конкурсу на зайняття посади директора  КНП «Лиманська 

центральна районна лікарня». 

Голосували: 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Результати голосування : «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: оприлюднити на офіційному веб - сайті Лиманської міської ради 

оголошення про проведення засідання конкурсної комісії по заслуховуванню конкурсної 

пропозиції учасника конкурсу, проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу 

на зайняття посади директора  КНП «Лиманська центральна районна лікарня» 11.11.2019 

року. 

Голова конкурсної комісії      О.М. Муравльова 

Секретар  конкурсної комісії     О.В. Коровченко 

Члени комісії: 

Анікеєва Ганна Вадимівна  

Бородавка Інна Володимирівна  

Гризодуб Сергій Павлович  

Загладько Олена Костянтинівна  

Малишко Алла Валентинівна  

Стеценко Олексій Васильович  

Шуляченко Ірина Олексіївна  

 



 


