
ПРОТ
засідання окремої конкурсної комісії 
посади директора комунального під 

медичної допоіЦогр ТО медицини к

ОКОЛ №3 
для проведення 

приємства «Облас 
атастроф» Рівненс

30.12.2020

Місце проведення: Рівненська обласна 

Окрема конкурсна комісія ство

закладу охорони здоров’я» зі змінами 
21.08.2020 №1761 «Про конкурсну 
зайняття посад керівників закладів 
територіальних громад сіл, селищ, місі' 
ради від 15.12.2020 №31 «Про визнане

голови обласної ради від 17.12.2020 
окремої конкурсної комісії для прой 
директора комунального підприємства 
допомоги та медицини катастроф» Рівне

- голова кс

конкурсу на зайняття 
ний центр екстреної 
ької обласної ради

рада

єна на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального

ради (органу управлінця) до складу конкурсної комісії для проведення конкурсів 
на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської обі 
голови Рівненської обласної ради від 17.11.2020 №127 «Про формування 
окремої конкурсної комісії для проведення Конкурсу на зайняття посади 
директора комунального підприємства «Обласний ценчгр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» Рівненської Обласної

№148 «Про вне

Присутні: Ясенюк І.Є 
Іванішин Є.С., Гфмон О.О., Рудик 
претенденти на зайняття посади А 
«Обласний центр екстреної медичне» 
Рівненської обласної ради, представив 
засобів масової інформації.

Відсутні: Лозова О.В., Дундюк І.В.

Засідання окремої конкурсної кр 
Євгенович.

Слухали:

Ясенюка Ігоря Євгеновича 
засіданні Лозової О.В. -

голову к< 
секретаря ко

о

10.00 год. каб.301

рішення Рівненської обласної ради від 
комісію для приведення конкурсів на

я спільної власності 
Рівненської області», рішення обласної 

ння представників Рівненської обласної

ради», розпорядження 
сення змін до складу 

едення Конкурсу на зайняття посади 
«Обласний ценчр екстреної медичної 

нської обласної ради.

Міси, члени 
О.В., Яремчунь 
дректора комун;

допомоги та 
ки виконавчого

комісії: Самардак К.В., 
Л.П., Волинець Л.С., 

ального підприємства 
медицини катастроф» 
парату обласної ради,

міси вів голова

'МІСІЇ, який у зв
якісні та враховуючі

комісії Ясенюк Ігор

язку з відсутністю на 
и пункт 26 постанови
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Кабінету Міністрів України від 27.12. 
проведення конкурсу на зайняття пос 
закладу охорони здоров’я» зі зміна^ 
Лозової О.В. обов’язки секретаря комі 
Дане питання висунуто на голосування

Голосували; 
Ясенюк І.Є. 
Г омон О.О. 
Волинець Л.С.

- «за», Самардак К
- «за», Рудик О.В 
«утрималась».

017 № 1094 «Про 
|ади керівника дер 

е и ,  запропонував 
4і.ї покласти на Вол:

затвердження Порядку 
равного, комунального 
на період відсутності 
инець Л.С.

В. -  «$а»,
-  «за», Ярем

Іванішин Є.С. -  «за», 
чунь Л.П. -  «за»,

“За ” — б чол., “проти ” — 0 чол., “утримались ” — 1 чол.

Рішення прийнято

Вирішили;

на період відсутності Лозової О.В. -  
окремої конкурсної комісії для прої І 
директора комунального підприємству 
допомоги та медицини катастроф» 
Волинець Л.С.

секретаря комісії”, обов’язки секретаря 
едення Конкурсу на зайняття посади 
«Обласний ценір екстреної медичної 

Рівненської обласної ради покласти на

Слухали;
Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голову К 
порядок денний засідання окремої конку

ВИРІШИЛИ;

Затвердити наступний порядок денний з,

Порядок денний;

омісп, який запропонував затвердити 
рсної комісії.

асідання окремої конкурсної комісії:

Про розгляд Заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття 
рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального 
підприємства «Обдасний центр екстреної медйчної до 
катастроф» Рівненської обласної ради.

Голосували;

Ясенюк І.Є. 
Г омон О.О. 
Волинець Л.С.

- «за»,
- «за», 
«за».

Самардак К.р 
Рудик О.В.

‘За ” —7 чол., “проти ” -  0 чол., “утримались ” -  0 чол

Рішення прийнято одноголосно.

помоги та медицини

- «за», Івані 
«за», Ярем

шин Є.С. -  «за», 
чунь Л.П. -  «за»,



Порядок денний засідання окремої ко нкурсної Комісії затверджено.

п о р я д к у  д е н н о г оРОЗГЛЯД ПИТАНЬ

Про розгляд заяв Претендентів і 
рішення щодо їх участі в конкурсі на 
підприємства «Обласний центр екстві 
катастроф» Рівненської обласної ради.

Слухали:

Н\Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голову 
конкурсі Бортніка Андрія Анатолій 
документів:
- копію паспорта громадянина України
- резюме,
- автобіографію,
- документи про освіжу, науковий 
категорію, підвищення кваліфікації, тр| 
досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимое:

ступінь, 
удову книжку

стан здоров я
му

- медичні ДОВІДКИ про 
психоневрологічному та Наркологічно
- попередження стосовно встановлец 
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи ко
- підтвердження подання декларації 
функцій держави або місцевого самовр

Слухали:
Самардак К.В., яка звернулася до прете 
копію Договору, що підтверджує стаж 
організації «Всеукраїнська рада реанім 
допомоги». Бортнік А.А. відповів, іц 
електронному варіанті.

Вирішили:

доданих До них д 
айняття Досади д 
еної медичної д

омісії, який зачи 
овича та перед

кф.

вчене : 
, до

ті,
щодо перебуваї 
закладі охорони 

йх Законом Укр

ліктів ін|гересів, 
особи, уПОВНОЕ 

Ддування, за минуд

ндента Бортніка А 
роботи нД керівн 

ації (ресусцитації 
;р зможе Надати

жументів та прийняття 
иректора комунального 
опомоги та медицини

ав заяву про участь в 
к доданих до заяви

вання, кваліфікаційну 
сумент що підтверджує

ня особи на обліку у 
здоров’я,

аїни «Про запобігання

аженої на виконання 
ий рік.

.А. з проханням надати 
й посаді в громадській 
та екстреної медичної 

азначений документ в

1. Документи, надані Бортніком Андрієм Анатолі 
вимогам постанови Кабінету Міністрів України в|ід 27.12

2. Допустити Бортніка Андрія .Анатолійовича до 
зайняття вакантно^’ посади директора комунального під: 
центр екстреної медичної допомоги та медицини к 
обласної ради.

йовичем, відповідають 
.2017 № 1094.

участі в конкурсі на 
дприємства «Обласний 
:атастроф» Рівненської



<у:
3. Взяти до відома, що з мом^ 

Андрій Анатолійович є учасником кон
4. Заслухати конкурсну пропозй 

провести з ним співбесіду на наступно 
комісії, яке відбудеться 30.12.2020 
Рівненської обласної рад|и.

5. Взяти до відому, що присутній 
проінформований про прийняття цього

Голосували:

Ясенюк І.Є. -  «за», 
Гомон О.О. — «за»,
Волинець Л.С. -  «За».

Самардак К 
Рудик О.В

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

Рішення прийняте*

Слухали:

Ясенюка Ігоря Євгеновича — голову к|< 
конкурсі Гикавчука Олега Анатолій 
документів:
- копію паспорта громадянина України
- резюме,
- автобіографію,
- документи про освіту, науковий 
категорію, підвищення кваліфікації, тр 
досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимое
- медичні довідки про стан здоров’я 
психоневрологічному та наркологічном
- попередження Стосовно встановлен: 
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи ко
- підтвердження подаЦня декларацій 
функцій держави або місцевого самовр

Слухали:
Гомона О.О., який зауважив, що на по, 
резюме не має особистого підпису пр 
вказані документи надаці на розгляд 
підпису претендента не є порушенням

нту прийняття даного рішення Бортнік 
рсу.

цію Бортніка Андрія Анатолійовича та
му засіданні постійно діючої конкурсної

каб.301 приміщення

Бортнік Андрій Анатолійович особисто 
рішення.

ь ф ,

о 11.00 год. в

В. - «За», Іванішин Є.С. -  «за», 
«за», Яремчунь Л.П. -  «за»,

омісії, якйй 
овича та

Т1»
щодо перебувай 

у закладі рхорони 
цх Законом У краї

ліктів інтересів, 
особи, уповнов 

дування, За минул

зачитав заяву про участь в 
перелік доданих до заяви

ступінь, вчене звання, кваліфікаційну 
удаву книжку, доісумент що підтверджує

ня особи на обліку у 
здоров’я,
ни «Про запобігання

аженої на виконання 
ий рік.

даних Гикавчуком О.А. автобіографії та 
етендента. Самардак К.В. зазначила, що 
комісії, а відсутність на них особистого



1. Документи, надані Гикавчуко^ 
вимогам постанови Кабінету Міністрів

2. Допустити Гикавчука Олега 
зайняття вакантної посади директора 
центр екстреної медичної допомоги 
обласної ради.

3. Взяти до відому, що з моме 
Олег Анатолійович є учфником конкуб

4. Заслухати конкурсну пропози 
провести з ним співбесіду на наступну 
яке відбудеться 30.12.2p20 о 11.00 
обласної ради.

5. Взяти до відома, що присутні 
проінформований про прийняття цього

Вирішили:

нту прийняття даного рішення Гикавчук

цію Гика|вчука О. 
му засіданні окре

год. в каб.301 приміщення Рівненської

Голосували: 
Ясенюк І.Є. 
Г омон О.О. 
Волинець Л.С.

- «за», Самардак К
- «за», Рудик О.В 
«за».

“За ” -  7 чол., “прати ” Ч 0 чол., “утризА 

Рішення прийняте»

Слухали:

ко.Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голову 
конкурсі Стахнюка Андрія АндрЦ< 
документів:
- копію паспорта громадянина Україні,
- резюме,
- автобіографію,
- документи про освгіу, науковий 
категорію, підвищення кваліфікації, тр| 
досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію
- довідку МВС про відсутність судимо^
- медичні довідки про 
психоневрологічному та
- попередження стосовно встановлец 
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у

стан здоров 
наркологічно:

діях особи кон

й Гикавчук Олег 
рішення.

іму

і Олегом Анатолі 
України від 27.12 
Анатолійовича д 
комунального п 
та медицини

иовичем, відповідають 
2017 № 1094. 
р участі в конкурсі на 
ідприємства «Обласний 
катастроф» Рівненської

Анатолійович особисто

В. -  «$а», Іва 
-  «за», Яре

ались ” -  0 чол.

ншшн Є.С. 
дчунь Л.П.

шісії, який зачи 
рвича та перел

ступінь, вчене 
Удову книжку, до

Т І ,

щодо перебувай 
закладі охорони 

их Законом Укр

^ліктів інтересів,

лега Анатолійовича та 
мої конкурсної комісії,

-  «за»,
-  «за»,

тав заяву про участь в 
к доданих до заяви

івання, кваліфікаційну 
кумент що підтверджує

ня особи на обліку у 
здоров’я,

аїни «Про запобігання
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- підтвердження подання декларації 
функцій держави або місцевого самовря,

Слухали:
Іванішина Є.С., який Запитав у СтЬ 
конкурсними вимогами стосовно сг, 
поцікавився у претендента про йог 
Стахнюк А.А. відповів, що ознайомлений з вим 
посаді становить один рік.

Слухали:
Рудика О.В., який зауважив, що у Ст 
спеціаліста з спеціалізації «Організація

ахнюка АіА. відс> 
і управління охор

ахнюка А.А., че: 
ажу роботи на 

стаж роботи

особи, уіЮВНОЕ! 
дування, за минул

аженої на виконання 
ий рік.

він ознайомлений з 
керівних посадах та 

на керівних посадах, 
огами, а його стаж на керівній

тній сертифікат лікаря 
оною здоров’я».

Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича 
тим, що Стахнюк Андрій
відповідно до вимог постанови Кабі

голову кой 
Андрійович Ніе надав нд розгляд

ан
№1094, підтверджували 
лікаря спеціаліста з спеціалізації «Орг; 
поставив на головуванні питання щс|, 
Стахнюка Андрія Андрійовича.

б сім років стажу на Керівних

Голосували: 
Ясенюк І.Є. 
Гомон О.О. 
Волинець Л.С.

- «за»,
- «за», 
«за».

Самардак К 
Рудик О.В

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

ісїі, який проінформував, що в зв’язку з

нету Міністрів України від 27.12.2017
посадах та сертифікат 

ізація ї управління охороною здоров’я», 
іо  не допущення до участі в конкурсі

В. -  «за», Іванішин Є.С. -  «за», 
-  «за», Яремчунь Л.П. -  «за»,

комісії документи, які,

Рішення прийняте. 

Голова комісії 

В.о. секретаря 

Члени комісії

І.Ясенюк

Л.Волинець

К.Самардак

Є.Іванішин

О.Гомон

О.Рудик

Л.Яремчунь


