
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства  

«Лиманська центральна районна лікарня» 

12.11.2019 р.           м. Лиман  

Місце проведення засідання:  

малий зал засідань виконавчого комітету Лиманської міської ради 
 

час проведення: з 14:00 до 16:00 
Всього членів конкурсної комісії  - 9  

 

Ведеться відеозйомка. 
 

Присутні: 9  

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 конкурсної пропозицій учасника, який був допущений  до другого туру 

конкурсу, проведення співбесіди. 

2. Про  визначення переможця 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 конкурсної пропозицій учасника, який був допущений до другого туру 

конкурсу, проведення співбесіди. 

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

учасником конкурсу Олефіренко В. Л. подано конкурсну пропозицію та запропонувала 

познайомитись з нею.  

 Учасник конкурсу  Олефіренко В. Л.  зачитав  свою конкурсну пропозицію. 

Виступили:  

- Шуляченко І.О. член комісії, яка зазначила що конкурсна пропозиція не містить проект 

плану розвитку закладу на середньострокову перспективу три роки, в якому 

передбачаються: план реформування закладу; заходи з виконання завдань закладу і 

результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та 

фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання 

корупції, пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції 

(відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності 

закладу.  

 



- Загладько О.К. члена комісії,  яка оцінила якість підготовленої конкурсної пропозиції, 

професійний досвід, доброчесність та комунікабельність. 

Муравльова О.М. голова конкурсної комісії, запропонувала членам комісії  задавати 

питання конкурсанту.  

 

Перейшли до проведення співбесіди з кандидатом. 

Виступили:  

- Коровченко О.В. секретар комісії, яка  попросила розповісти про свою автобіографію, з 

уточненням стажу роботи на керівних посадах. 

- Гризодуб  С. П. член комісії, задав питання, про те як  бачить конкурсант майбутнє 

стоматологічного відділення. 

- Стеценко О.В.  член комісії, задав питання, як  конкурсант буде  находити спеціалістів 

для КНП «Лиманська центральна районна лікарня». Чи буде він вирішувати питання 

житла для молодих спеціалістів КНП «Лиманська центральна районна лікарня». 

- Малишко А. В. член комісії, задала питання про пільги у медичному обслуговуванні для 

людей з обмеженими  можливостями. 

- Бородавка І. В.  член комісії, задала питання про джерело фінансування курсів 

підвищення кваліфікації для вузьких спеціалістів КНП «Лиманська центральна районна 

лікарня». 

- Коровченко О.В. секретар комісії, задала питання, які  кроки  будуть проведенні у 

питанні збереження колективу. 

Олефіренко В. Л.  надав вичерпну відповідь на усі запитання.  

2.  Про  визначення переможця конкурсу на зайняття посади директора КНП «Лиманська 

центральна районна лікарня». 

СЛУХАЛИ: Муравльову О.М., голову конкурсної комісії, яка поставила на голосування 

питання,  щодо обрання переможцем конкурсу  на зайняття посади директора КНП 

«Лиманська центральна районна лікарня»  Олефіренко Валерія  Леонідовича. 

Голосували про затвердження порядку денного: 

“За” - 8 

“Проти” - 1 

“Утримались” - 0 

Рішення прийнято.  

Вирішили:  

1. Визнати переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП 

«Лиманська центральна районна лікарня»  Олефіренко Валерія  Леонідовича (відомість 

голосування додається). 



2. Надати подання міському голові Цимідану П.Ф. про визнання переможцем конкурсу на 

зайняття вакантної посади директора КНП «Лиманська центральна районна лікарня» 

Олефіренко Валерія  Леонідовича (додається). 

3. Результати конкурсу та відеозапис заслуховування конкурсної пропозиції конкурсанта 

оприлюднити на офіційному веб — сайті Лиманської міської ради. 

  

 

 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  

 

 


