
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

_________                                                                                             № ____
м. Лиман

Про утворення конкурсної комісії
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медико - санітарної допомоги” 
Лиманської міської ради

Відповідно  розпорядження міського голови  від  05.01.2021 року  №  4-0  “Про
оголошення  конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади  директора  комунального
некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної  допомоги”
Лиманської  міської  ради”,  розглянувши  пропозиції   трудового  колективу
комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико  -  санітарної
допомоги” Лиманської міської ради від 12.01.2021 року, протокол засідання Правління
Громадської  організації  “Людей  з  інвалідністю  “Подолання”  від  11.01.2021  року,
протокол  засідання  Правління  Громадської  організації  “Всеукраїнський  Комітет
Народного  Контролю”  від  06.01.2021  року,   протоколу  засідання  громадської
організації  “Об’єднання  ветеранів  війни  та  праці”філії  “Донецька  залізниця”  АТ
“Укрзалізниця” від 16.01.2021 року № 3, відповідно до  Порядку проведення конкурсу
на зайняття посади керівника державного,  комунального закладу охорони здоров’я,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094,
керуючись ст.42, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1.   Утворити  конкурсну  комісію  з  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантної
посади  директора  комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної
медико - санітарної допомоги”  Лиманської міської ради.
2.  Затвердити  персональний  склад  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсу  на
заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради(додається).
3.  Конкурсній комісії керуватись у роботі  Порядком проведення конкурсу на зайняття
посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 та  забезпечити
проведення  конкурсу  на  зайняття  посади  директора  Комунального  некомерційного
підприємства  “Центр первинної медико - санітарної допомоги”  Лиманської міської
ради у відповідності до чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою .

Міський голова О.В. Журавльов



Затверджено
розпорядженням міського  голови

від ______ 2021 р. № ______

СКЛАД 
конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медико - санітарної допомоги” Лиманської міської ради

1 Афонін Юрій Анатолійович Заступник міського голови, 
голова конкурсної комісії

2 Коровченко Олена Володимирівна Начальник відділу з питань кадрової роботи 
виконавчого комітету Лиманської міської 
ради, секретар конкурсної комісії

Члени комісії:

3 Коваленко Наталія Миколаївна Завідуюча міської амбулаторії ЗПСМ 
м. Лиман

4 Козацька Олена Володимирівна Лікар педіатр дільничної міської амбулаторії 
ЗПСМ м. Лиман

5 Мацегора Галина Григорівна Сімейний лікар амбулаторії ЗПСМ

6 Малишко Алла Валентинівна Голова громадської організації “Людей з 
інвалідністю “Подолання” (за згодою)

7 Стеценко Олексій Васильович Член ВП ГО “Всеукраїнський Комітет 
Народного Контролю” (за згодою)

8 Морозова Людмила Іванівна Голова громадської організації “Об’єднання 
ветеранів війни та праці”філії “Донецька 
залізниця” АТ “Укрзалізниця”

9 Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради

Керуючий справами О.В. Погорелов
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Про утворення конкурсної комісії
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Комунального некомерційного підприємства 
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УЗГОДЖЕНО:

Заступник міського голови Ю.А. Афонін

Відділ з питань кадрової роботи О.В. Коровченко

Юридичний відділ І.О. Шуляченко

Керуючий справами О.В. Погорелов


