
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

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

 

24.02.2021 р.           м. Лиман  

Місце проведення засідання:  
кабінет заступника міського голови  
 
час проведення: з 14:00 до 16:00 
 
Конкурсна комісія утворена згідно розпорядження міського голови 
від 21.01.2021 р. № 11 - 0 
Всього членів конкурсної комісії  - 9  
 
Присутні: 9 

Афонін Юрій Анатолійович 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:  

Коваленко Наталія Миколаївна Завідуюча міської амбулаторії ЗПСМ м. Лиман  

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

Мацегора Галина Григорівна Сімейний лікар амбулаторії ЗПСМ м. Лиман 

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

 

 

 

 

 

 



Порядок денний: 

1. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам та 
відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до претендента на зайняття посади 
директора Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико - 
санітарної допомоги” Лиманської міської ради 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” .   

2. Визначення дати та час проведення засідання конкурсної комісії із заслуховуванням 
конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення 
шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка 
відповідає встановленим вимогам — переможця конкурсу. 

Голосували про затвердження порядку денного: 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

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

Рішення прийнято.  

1. Слухали: Коровченко О.В. - начальника відділу з питань кадрової роботи виконавчого 
комітету Лиманської міської ради, секретаря конкурсної комісії, яка повідомила що 
23.02.2021 року був останній день прийняття документів.  

4 пакети документів було надано на конкурс.  
 19.02.2021 року до конкурсної комісії надала пакет документів  - Фесенко Світлана 

Григорівна.  
Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам даного конкурсу, 
встановленим кваліфікаційним вимогам до претендента на зайняття посади директора 
Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико - санітарної 
допомоги” Лиманської міської ради. 
Встановили, що надані документи, а саме: 
- довідка МВС про відсутність судимості не є чинною на дату розкриття пропозицій 
претендента; 

- документ про кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, який підтверджує 
відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони 
здоров’я не є чинним. 
Конкурсна комісія розглянувши документи кандидатки Фесенко С.Г., голосувала про 
допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади   
Голосували: 
За - 0 
Проти - 9 
Утримались - 0 
Не голосували — 0 
Вирішили:  
Не допустити до співбесіди  Фесенко С.Г.  

Рішення прийнято. 



 

 19.02.2021 року до конкурсної комісії надав пакет документів   - Ребров Андрій 
Владиславович. 

Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам даного конкурсу, 
встановленим кваліфікаційним вимогам до претендента на зайняття посади директора 
Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико - санітарної 
допомоги” Лиманської міської ради. 
Встановили, що документи надані в повному обсязі. Освіта відповідає встановленим 
кваліфікаційним вимогам, має досвід роботи.  
Конкурсна комісія розглянувши документи кандидата Реброва А.В., голосувала про 
допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади.  
Голосували: 
За - 9 
Проти - 0 
Утримались - 0 
Не голосували — 0 
Вирішили: 

Допустити до співбесіди  Реброва А.В.  

Рішення прийнято. 

 22.02.2021 року до конкурсної комісії надав пакет документів - Гавриленко 
Анатолій Миколайлович. 

Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам даного конкурсу, 
встановленим кваліфікаційним вимогам до претендента на зайняття посади директора 
Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико - санітарної 
допомоги” Лиманської міської ради. 
Встановили, що документи надані в повному обсязі, але він не має вищої освіти ІІ рівня 
за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або 
«Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові 
науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація 
і управління охороною здоров’я». 
Конкурсна комісія розглянувши документи кандидата Гавриленко А.М., голосувала про 
допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади   
Голосували: 
За - 2 
Проти - 5 
Утримались - 2 
Не голосували — 0 
Вирішили: 

Не допустити до співбесіди  Гавриленко А.М. 

Рішення прийнято. 

 22.02.2021 року до конкурсної комісії надав пакет документів - Чалий Юрій 
Миколайович 

Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам даного конкурсу, 
встановленим кваліфікаційним вимогам до претендента на зайняття посади директора 



Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико - санітарної 
допомоги” Лиманської міської ради. 
Встановили, що документи  надані не в повному обсязі, а саме: - резюме та автобіографія 
відсутні. 

Конкурсна комісія розглянувши документи кандидата Чалого Ю.М., голосувала про 
допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади   
 
Голосували: 
За - 0 
Проти - 9 
Утримались - 0 
Не голосували — 0 
Вирішили: 

Не допустити до співбесіди  Чалого Ю,М. 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: Афоніна Ю.А. - голову конкурсної комісії про визначення дати та часу 
проведення співбесіди на заміщення вакантної посади директора Комунального 
некомерційного підприємства “Центр первинної медико - санітарної допомоги” 
Лиманської міської ради.  

Вирішили: 

26.02. 2021 року у 14.00 — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсної 
пропозиції учасника конкурсу, проведення з ним співбесіди та здійснення шляхом 
голосування  — переможця конкурсу. 
Місце проведення конкурсу та адреса: 84406, України, Донецька область, місто Лиман, 
вулиця Незалежності №46,  мала зала засідань 1 - й поверх. 
 
Голосували: 

“За” - 9 

“Проти” - 0 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голова конкурсної комісії      Ю.А. Афонін 

 

Секретар  конкурсної комісії     О.В. Коровченко 

 

 

 

 



 

 

Члени комісії: 

Коваленко Наталія Миколаївна  

Козацька Олена Володимирівна  

Мацегора Галина Григорівна  

Морозова Людмила Іванівна  

Стеценко Олексій Васильович  

Шуляченко Ірина Олексіївна  

 


