
засідання окремої конкурсної комісії 
посади директора комунального під 

медичної допомоги та медицини к

ПРОТОКОЛ №4
для проведення 

приємства «Обла 
ітастроф» Рівнен

30.12.2020

Місце проведення: Рівненська обласна

гід

Окрема конкурсна комісія ство 
Міністрів України від 27.12.2017 .' 
проведення конкурсу на зайняття пос 
закладу охорони здоров’я» зі змінам^ 
21.08.2020 №1761 «Про конкурсну 
зайняття посад керівників закладів 
територіальних громад сіл, селищ, міс 
ради від 15.12.2020 №31 «Про визнач 
ради (органу управління) до складу кой 
на зайняття посад керівників закладі 
територіальних громад сіл, селищ, мі 
голови Рівненської обласної ради 
окремої конкурсної комісії для про 
директора комунального підприємства 
допомоги та медицини катастроф» Рів 
голови обласної ради від 17.12.2020 
окремої конкурсної комісії для про 
директора комунального підприємства 
допомоги та медицини катастроф» Рівн

Присутні: Ясенюк І.Є. - голова кО 
Іванішин Є.С., Гомон О.О., Рудик 
претенденти на зайняття посади 
«Обласний центр екстреної медично 
Рівненської обласної ради, представни 
засобів масової інформації.

Відсутні: Дундюк І.В., Лозова О.В.

Засідання окремої конкурсної комісії вів голова 
Євгенович.

Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голову комісії, я: 
порядок денний засідання окремої конкурсної кої і̂

від

конкурсу на зайняття 
сний центр екстреної 
ської обласної ради

рада

|рена на виконанії 
2 1094 «Про з; 
и керівника дер 
рішення Рівненс 
комісію для про 
оборони здоров 
Рівненської обла» 

ння представник 
куреної кфмісії дл 
в охорони здоро 
фТ рівненської об 

17.11.2020 № 
ведення конкурс^ 

«Обласний цей 
ської обласної 
148 «Про вне 

ЬедСннЯ конкурс)' 
«Обласний цен 

енської обласної р|;

я постанови Кабінету 
атвердження Порядку 
жавного, комунального 
ької обласної ради від 
ведення конкурсів на 
я спільної власності 
сті», рішення обласної 
в Рівненської обласної

цен
№

Л
Місії,. чл|ени комісії 
О.В., Яремчунь 
иректора комун 

вопоЦфги та 
ки виконавчого

11.00 год. каб.301

я проведення конкурсів 
в’я спільної власності 
ласті», розпорядження 

і|27 «Про формування 
на зайняття посади 

тр екстреної медичної 
ради», розпорядження 

сення змін до складу 
на зайняття посади 

тр екстреної медичної 
ади.

Самардак К.В., 
П., Волинець Л.С., 

іального підприємства 
медицини катастроф» 

апарату обласної ради,

комісії Ясенюк Ігор

кии запропонував затвердити 
їси.



Виріш или:

Тр'

Затвердити наступний порядок денний 

Порядок денний:

1. Заслуховування конкурсних 
учасниками конкурсу на зайняття ва 
підприємства «Обласний центр екс 
катастроф» Рівненської обласної ради.

2. Визначення шляхом голосув; 
встановленим постановою Кабінету 
вимогам, -  переможця конкурсу.

3. Про внесення відповідного п 
про призначення переможця конкур 
підприємства «Обласний центр екс 
катастроф» Рівненської обласної ради.

пррпоз 
Дантної 

еної м

іння однієї кандидатури, яка відповідає 
Міністрів України від 27.12.2017 №1094

Голосували:
Ясенюк І.Є. -  «за», Самардак К.В. -  «За», 
«за», Рудик О.В. -  «за», Яремчунь Л.ІЩ. -  «за»

“За ” - 7  чол., “проти ” -  0 чол., “утримались; 

Рішення прийняте.

Порядок денний засідання окремої конкурсної комісії затверджено.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. Заслуховування конкурсної п 
учасниками конкурсу на зайня 
підприємства «Обласний центр екстрен 
катастроф» Рівненської обласної рани.

засідання | окремої

три

Цій та 
посади 
етичної

конкурсної комісії:

проведення співбесід з 
директора комунального 
допомоги та медицини

сдання
9У на 
еніої м

голові Рів 
посаду ди 
едичної

Іванішин Є 
, ^ОЛИНеЦ^

-  0 чол.

ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович — голова коМ 
пропозицію учасника конкурсу БортЦка Ан^ріія 
ним співбесіду.

Виступив:
Бортнік Андрій Анатолійович — озвучйв крнку|рс|ну пропозицію.

Д'

^енської обласної ради 
ректора комунального 
опомоги та медицини

-  «за», Гомон О.О. 
Л.С. -  «за».

])Ойозийн| та пр< 
посади дир 

[ої медичної

введення співбесіди з 
сктора комунального 
допомоги та медицини

ісії, зарропонува 
Анато.

в заслухати конкурсну 
лійовича та провести з

В обговоренні взяли участь:
Іванішин Є.С., Бортнік А.А.



Вирішили:
Заслухану інформацію взяти до відома

Голосували:
Ясенюк І.Є. -  «за», Самардак К.В. -  
«за», Рудик О.В. -  «за», Яремчунь Л.П

“За ” - 7  чол., “проти ” — 0 чол., “утріилалцсь 

Рішення прийняте.

Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович — голова колІ* 
пропозицію учасника конкурсу Гикав 
ним співбесіду.

В и с т у п и в :
Гикавчук Олег Анатолійович -  озвучив

В обговоренні взяли участь:
Рудик О Б ., Гикавчук О.А.

Вирішили:
Заслухану інформацію взяти до відома

їси занррпонував заслухати конкурсну 
тука Ол)егіа Анатолійовича та провести з

конкурсну пропоз ицію

Голосували:
Ясенюк І.Є. -  «за», Самардак К Б . -  
«за», Рудик О.В. -  «за», Яремчунь Л.П

‘За ” -  7 чол., “проти ” -  0 чол., “утрикались 

Рішення прийняте.

Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович — голова комісії, оголос

Після перерви

Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голову комісії, які 
денного:

2.Визначення шляхом голосування одні 
встановленим постановою Кабінету Мі 
№1094 вимогам, -  переможця конну^су

<{за>̂, Ів< 
ф а»,

ані

«за», Іва 
«за»,

шин Є.( 
Волинець

-  У) чол.

. -  «за», Гомон О.О. 
Л.С. -  «за».

нікішн Є.( 
Волинець

- 10 чол. 7

Оголошується перерва

-  «за», Гомон О.О. 
Л.С. -  «за».

ш| озвучив

кандид

зр перерву на 10 хвилин.

друге питання порядку

атури, яка відповідає
істрів У країни від 27.12.2017



Виступив:

Ясенюк Ігор Євгенович -  голова комісі 
обрати переможця конкурсу на заі- 
підприємства «Обласний центр еке 
катастроф» Рівненської обласної ради.

ТС«

Виніс на голосування кандидатуру Боргніка Андрія Анна

Голосували:
Ясенюк І.Є. -  «за », Самардак К.В. 
Гомон О.О. -  «за», Рудик О.В 
Волинець Л.С. -  «за».

“За ” —б чол., “проти ” -  0 чол., “утрим

Виступив:

Ясенюк Ігор Євгенович -  голова комісЩ вишф на голосування кандидатуру 
Гикавчука Олега Анатолійовича.

Голосували:

Ясенюк І.Є. -  «за», Самардак К.В 
голосував», Гомон 0 .0 . -  «утримався»,
Яремчунь Л.П. -  «утрималась», Волинець Д.С.

“З а ”— 1чол., “проти” — 0 чол., “утриЦ 

Вирішили:

Визнати переможцем конкурсу на 
комунального підприємства «Обласний центр е 
медицини катастроф» Рівненської обласн 
Анатолійовича.

3. Про внесення відповідного 
ради про призначення переможи 
комунального підприємства «Обласн 
та медицини катастроф» Рівненської

начення

Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович -  голова доміси, 
Рівненської обласної ради про приз 
Андрія Анатолійовича на посаду 
«Обласний центр екстреної медичнрі допо 
Рівненської обласної ради.

і, запроц 
няття 
енрї м

-  «утрималась», 
«за«, Ярем

алЦсь

її
:ед

поданні
я кон 

центии Р
обласної

нував провести голосування та 
;ади директора комунального 
ичної допомоги та медицини

толшовича.

1чол.

-  «утрималась»
'УДИК

Іванішин Є.С. 
чунь Л.П.

«за»,
«за»,

Іванішин Є.С. -  «не 
О.В. -  «утримався»,

хутрималась». 

ались ” — $ чол.. “не голосувало ” — 1 чол.

зайняття посади директора 
«стреної медичної допомоги та 
ої ради Бортніка Андрія

КУ
голові 
рсу н 
екстрен 
ради.

зачитав

Рівненської обласної 
і посаду директора 
юї медичної допомоги

текст подання голові
Переможця конкурсу Бортніка 

директор« комунального підприємства 
моги та медицини катастроф»



5

Голосували:
Ясенюк І.Є. -  «за », Самардак К.В. - 
Гомон О.О. -  «за», Рудик О.В. -  «за»,
«за».

‘За ” — 6 чол., “проти ” — 0 чол., “утрималцсъ

Вирішили:

Внести голові Рівненської об 
призначення на посаду директора кому 
екстреної медичної допомоги та мед. 
ради Бортніка Андрія Анатолійовича.

« утри» 
Яремну:

пасної

алась », 
[ь Л.П. -

1чол.

ради відповідне подання про 
наявного підприємства «Обласний центр 
кцини катастроф» Рівненської обласної

Іванішин Є.С. -  «за>: 
«за», Волинець Л.С. -

Голова комісії 

В.о. секретаря 

Члени комісії

І.Ясенюк

Л.Волинець

К.Самардак

Є.Іванішин

О.Гомон

Л.Яремчунь

О.Рудик


