
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

______________                                                                                  № _______ 

 

м. Лиман 

 

 

 

Про затвердження  розпоряджень  

міського голови 

 

 

 

Керуючись ст. ст. 40, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» виконавчий комітет Лиманської міської ради 

 

ВИРІШИВ: : 

 

 

 1. Затвердити розпорядження міського голови (додаються): 

-  від 19 вересня 2019 року № 218-О «Про проведення конкурсу на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства “Лиманська 

центральна районна лікарня” та формування персонального складу конкурсної 

комісії»  

- від 08 жовтня 2019 року № 235-О « Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального 

некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня”» 

  

 

Міський голова                        П.Ф. Цимідан 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

19.09.2019 р.                                                                                              № 218 - О 

м. Лиман 

 

Про проведення конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного  

підприємства “Лиманська центральна районна лікарня” 

та формування персонального складу конкурсної комісії 

 

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», 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”, 

рішення Лиманської міської ради №7/67- 3799 від 22.08.2019  “Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства «Лиманська центральна 

районна лікарня» в новій редакції”, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна 

лікарня”.  

2. Оголосити про початок формування конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального 

некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня”.  

     Пропозиції щодо кандидатур до складу 

конкурсної комісії подавати до виконавчого 

комітету Лиманської міської ради упродовж 15 

днів з моменту публікації цього оголошення на 

офіційному веб-сайті Лиманської міської ради до 

4 жовтня 2019 року. 

3.  Контроль за виконанням даного 

розпорядження залишаю за собою. 

 

 

      Міський голова       П.Ф. Цимідан 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
08.10.2019 р.                                                                                           № 235 - О 

м. Лиман 

 

Про утворення конкурсної комісії 

з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства 

“Лиманська центральна районна лікарня” 

 

Відповідно розпорядження міського голови від 19.09.2019 року № 218-0 “Про 

проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного 

підприємства“ Лиманська центральна районна лікарня”, розглянувши пропозиції  

трудового колективу комунального некомерційного підприємства “Лиманська 

центральна районна лікарня” від 24.09.2019 року та протокол засідання Ради старост 

смт, сіл та селищ Лиманської ОТГ від 03.10.2019 р., відповідно до пунктів 8-16 

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“Лиманська 

центральна районна лікарня”. 

2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства“Лиманська центральна районна лікарня”(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“ Лиманська центральна районна 

лікарня” у відповідності до чинного законодавства.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою . 

 

 

 

 



 Міський голова      П.Ф. Цимідан 

 

 

            Затверджено 

                                                                                        розпорядженням міського  голови 

       від 08. 10. 2019 року 

               № 235 - О 

 

 

СКЛАД  

конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора комунального некомерційного підприємства  

“Лиманська центральна районна лікарня” 

 

1 Муравльова Олена Миколаївна 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 Анікеєва Ганна Вадимівна Завідуюча клініко — діагностичної  

лабораторії комунального некомерційного 

підприємства  

“Лиманська центральна районна лікарня” 

4 Бородавко Інна Володимирівна Лікар з ультразвукової діагностики 

комунального некомерційного підприємства  

“Лиманська центральна районна лікарня” 

5 Гризодуб Сергій Павлович Лікар — стоматолог — терапевт 

комунального некомерційного підприємства  

“Лиманська центральна районна лікарня” 

6 Загладько Олена Костянтинівна Голова мікрорайону “Заводський”  

(за згодою) 

7 Малишко Алла Валентинівна Членкиня громадської організації “Людей з 

інвалідністю “Подолання” (за згодою) 

8 Стеценко Олексій Васильович Член ВП ГО “Всеукраїнський Комітет 

Народного Контролю” (за згодою) 

9 Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  № ________ 

 

м. Лиман 

 

 

 

Про затвердження  розпоряджень  

міського голови 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

 

 

Юридичний відділ 

 

Відділ з питань кадрової роботи 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами                                                                                                

 

 

І.О.Шуляченко 

 

О.В. Коровченко 

 

О.В. Донцова 

 

Р.О. Малий 

 

     

 

 

 

 



 

 


