
засідання окремої конкурс 
посади директора ко 

громадського

ПРОТОКОЛ №2
для проведення 

підприємства « 
здоров’я» Рівненської облає

НОІ комісії 
мунального
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Місце проведення: Рівненська обласна рада

Окрема конкурсна ко 
Міністрів України від 27 
проведення конкурсу на зай 
закладу охорони здоров’я» 
21.08.2020 №1761 «Про 
зайняття посад керівників 
територіальних громад сіл, 
голови Рівненської обласнб 
окремої конкурсної комісії 
директора комунального 
здоров’я» Рівненськоїобласн

місія створе 
12.2017 N

няття посад 
зі змінами, 
конкурсну 

закладів 
селищ, міс 
ї ради від 
для провіє 

підприємст 
ої ради.

на на виконанн 
1094 «Про за' 

и керівника дерлі: 
рішення Рівненсь 

комісію для проз 
охорони здоров 
г Рівненської обіг. 

29.09.2020 № 
дення конкурсу 

ва «Обласний

Присутні: Редько В.Я.- голова комісії, 
Романюк Я.Р., Романчук О.М., Боляче^ 
Невмержицька С.В., Мамчур 
комунального підприємства
Рівненської обласної ради, представники

Засідання окремої конкурсної комісії вів голова комісії Редько Валерій 
Ярославович.

Редька Валерія Ярославович 
порядок денний засідання ок

а — голову 
земої конку

Вирішили:

Порядок денний:

Про розгляд заяв прет^ 
рішення щодо їх участі в ко 
підприємства «Обласний це 
ради.

Н.В., преф 
«Обласн

Затвердити наступний порядок денний засідання окремої конкурсної комісії:

ДО,НДЄНТ1В 1

нкурсі на за 
нтр громаде

конкурсу на зайняття 
Обласний центр 
ної ради

я постанови Кабінету 
твердження Порядку 
авного, комунального 
кої обласної ради від 
едення конкурсів на 

я спільної власності 
асті», розпорядження 
6 «Про формування 
на зайняття посади 

центр громадського

10

Лозова О.В. -  сє 
ець М.К., Борейч 
ендент на зайня 
ий центр гро 
виконавчого апар

комісії, який запп 
рсної комісії.

даних до них до 
йняття посади ди 
ького здоров’я»

10.00 год. каб.301

кретар, члени комісії: 
ук О.П., Кичан О.В., 

ття посади директора 
мадського здоров’я» 
ату обласної ради.

ропонував затвердити

хументів та прийняття 
ректора комунального 
Рівненської обласної



Голосували;

Редько В.Я. -  «за», Л 
Романчук О.М. -  «за», 
Кичан О.В. -  «за», Невмержй

озова О.В 
Болячевець 

цька С.В. -

“За ” — 9 чол., “проти ” — 0 чол., “утримались ” — 0 чол.

Рішення прийнято одноголосно.

Порядок денний засідання окремої конкурсної комісії затверджено.

-  «за», Ром 
М.К. -  «за», Бо 
«за», Мамчур Н.В

РОЗГЛЯД

Про розгляд заяв прет 
рішення щодо їх участі в ко 
підприємства «Обласний 
ради.

ендентів і д 
нкурсі на з 
нтр громад

а -  голову 
Віталіївни та 

а України,

Слухали:

Редька Валерія Ярославович 
конкурсі Рибчук Людмили
- копію паспорта громадяни^
- резюме,
- автобіографію,
- документи про освіту, 
категорію, підвищення квал|і 
досвід роботи,
- згоду на обробку персонал^
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутніс
- медичні довідки про ста 
психоневрологічному та нар
- попередження стосовно 
корупції» вимог та обмежені
- заяву про відсутність у діях особи кон
- підтвердження подання декларації 
функцій держави або місцевого самовря

Вирішили:

1. Документи, надані Рибчук 
вимогам постанови Кабінеті' Міністрів

ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

оданих до них де 
^йняття посади д 
ського здоров’я):

науковий 
фікації, тр>

«их даних

ть судимою 
н здоров’я,

анюк Я.Р. 
рейчук О.П. 

«за».

«за»,
«за»,

кументів та прийняття 
^ректора комунального 

Рівненської обласної

комісії, який зачи 
перелік доданих

тав заяву про участь в 
до заяви документів:

тупінь, вчене 
дову книжку, док

звання, кваліфікаційну 
умент що підтверджує

1,
щодо перебувай 

колопчному закладі охорони 
встановлених Законом Укрфї

фліктів інтересів, 
особи, уповнові 

дування, за минул

Людмилою Вітаїл 
України від 27.12

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

аженої на виконання 
ий рік.

пвною, відповідають 
2017 № 1094.



з

2. Допустити Рибчук
вакантної посади директс 
громадського здоров’я» Рів

3. Взяти до відома, 
Людмила Віталіївна є учасн

4. Заслухати конкур 
провести з нею співбесіду 
комісії, яке відбудеться 
Рівненської обласної ради.

5. Взяти до відома, 
проінформована про прийні

Людмилу В 
ра комуна, 
ленської обіг

Голосували;

Редько В.Я. -  «за», Лозова 
«за», Болячевець М.К. -  
Невмержицька С.В. — «за»,

ІДО з момф 
иком конку 
сну пропоз 

на наступне 
19.10.2020

паливну до участі 
тьного підприєме 
асної ради, 
нту прийняття д 

рсу.
ицію Рибчук Л 
му засіданні пості 
о 11.00 год. Е,

юдмили Віталіївни та 
йно діючої конкурсної 

каб.301 приміщення

Що присутня Рибчук Людмила Віталіївна особисто 
ття цього рішення.

О.В. -  «за» 
«за», Борей 

Мамчур Н.В

, Романюк Я.Р. -  
чук О.П. -  «за̂ : 
-  «за».

в конкурсі на зайняття 
тва «Обласний центр

аного рішення Рибчук

«за», Романчук О.М. -  
>, Кичан О.В. -  «за»,

“За ” —  9 чол., “проти ” — 0 чол., “утрим 

Рішення прийняте.

опись ” — 0 чол.

Голова комісії 

Секретар 

Члени комісії

B. Редько 

О.Лозова 

Я.Романюк 

О.Романчук 

М.Болячевець 

О.Борейчук 

О.Кичан

C. Невмержицька 

Н.Мамчур


