
ПРОТОКОЛ №3 
засідання окремої конкурсної комісії для проведення к 

посади директора комунального підприємства «О 
громадського здоров’я» Рівненської облає в

онкурсу на зайняття 
бласний центр 
ої ради

19Л0.2020

Місце проведення: Рівненська обласна рада

Окрема конкурсна ко 
Міністрів України від 27

11.00 год. каб.301

місія створена на виконання постанови Кабінету 
12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров’я» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 
21.08.2020 №1761 «Про Конкурсну комісію для проведення конкурсів на

закладів охорони здоров я спільної власності 
селищ, міст Рівненської області», розпорядження 

ої ради від 29.09.2020 №106 «Про формування 
для проведення конкурс) на зайняття посади

зайняття посад керівників 
територіальних громад сіл, 
голови Рівненської обласн 
окремої конкурсної комісії 
директора комунального 
здоров’я» Рівненської обласної ради.

Романюк Я.Р., Романчук О

підприємства «Обласний

Присутні: Редько В.Я.- голова комісії. Лозова О.В. -  с:екретар, члени комісії: 
).М., Болячевець М.К., Борегчук О.П., Кичан О.В., 

Невмержицька С.В., Мамчур Н.В. претендент на зайняття посади директора 
комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» 
Рівненської обласної ради, Представники виконавчого апарату обласної ради.

Засідання окремої кон 
Ярославович.

куреної комісії вів голова

центр громадського

комісії Редько Валерій

Слухали:
Редька Валерія Ярославовы 
порядок денний засідання о

ча -  голову комісії, який запропонував затвердити 
кремої конкурсної комісії.

Вирішили:
Затвердити наступний порящок денний засідання окремої конкурсної комісії:

Порядок денний:

1. Заслуховування конкурсної пропозиції та п^ 
учасницею конкурсу на зайняття вакантної посади д
підприємства «Обласний центР громадського здоров’я 
ради.

оведення співбесіди з 
яректора комунального
» Рівненської обласної
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2. Визначення шляхом голосування однієї канди 
встановленим постановою Кабінету Міністрів України 
вимогам, -  переможця конкурсу.

3. Про внесення відповідного подання голові Рівне 
про призначення переможця конкурсу на посаду ди 
підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» 
ради.

татури, яка відповідає 
від 27.12.2017 №1094

нської обласної ради 
ректора комунального 

Рівненської обласної

Голосували:
Редько В.Я. -  «за», Л|озова О.В. -  «за», Роу
Романчук О.М. -  «за», ролячевець М.К. -  «за», Б 
Кичан О.В. -  «за», Невмержрцька С.В. -  «за», Мамчур Н. 
“За ” -  9 чол., “проти ” -  0 чрл., “утримались ” — 0 чол.

анюк Я.Р. 
эрейчук О.П. 

ІЗ. — «за».

Рішення прийняте. 

Порядок денний засідання Окремої конкурсної комісії затверджено,

ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«за»,
«за»,

РОЗГЛЯД

1. Заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з 
учасником конкурсу на зайняття посади директора комунального 
підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської 
обласної ради.

Виступив:
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонує
пропозицію учасниці конкурсу Рибчук Людмили Віталі[ї 
співбесіду.

Виступила:
Рибчук Людмила Віталіївні

ав заслухати конкурсну 
вни та провести з нею

озвучила конкурсну пропозицію

В обговоренні взяли участь: Романюк Я.Р., Лозова О.Е ., Невмержицька С.В

Вирішили:
Заслухану інформацію взят

Голосували:
Редько В.Я. -  «за»,
Романчук О.М. -  «за»,

“За ” —9 чол., “проти ” ~~ 0

и до відома.

Лозова О.ІВ. -  «за», Рс
Болячевець М.К. -  «за»,

Кичан О.В. -  «за», Невмержицька С.В. -  «за», Мамчур Г

манюк Я.Р. -  «за»,
эорейчук О.П. -  «за», 
.В. -  «за».

чол., “утримались ” -  0 чол.

Рішення прийняте.



2. Визначення шляхом 
встановленим постан 
№1094 вимогам, -  переможця

Виступив:

З

голосування однієї кандид 
овою Кабінету Міністрів У 

конкурсу.

атури, яка відповідає 
країни від 27.12.2017

Редько Валерій Ярославов 
голосування та обрати пе 
комунального підприємств 
Рівненської обласної ради.
Виніс на голосування кандидатуру Рибчук Людмили Віталіївни.

ич -  голова комісії, за 
реможця конкурсу на зайня

центр грса «Обласний

Г олосували:
Редько В.Я. -  «за», Я
Романчук О.М. -  «за», 
Кичан О.В. -  «за», Невмержй

пропонував провести 
ття посади директора 
мадського здоров’я»

озова О.В. -  «за», Рокіанюк Я.Р.
Болячевець М.К. -  «за», Борейчук О.П. 
цька С.В. -  «за», Мамчур Н.З. -  «за».

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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Визнати
комунального

переможце
підприємст

м конкурсу на 
ва «Обласний

«за»,
«за»,

зайняття посади директора 
центр громадського здоров’я»

Рівненської обласної ради Рибчук Людмилу Віталіївну.

3. Про внесення ві 
ради про призначення 
комунального підприємс 
Рівненської обласної ради

дповідного подання голові 
переможця конкурсу н 

гва «Обласний центр грй

Рівненської обласної 
а посаду директора 
мадського здоров’я»

Виступив:
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, зачитай текст подання голові 
Рівненської обласної ради про призначення переможця конкурсу Рибчук

посаду Директора комунального підприємства 
«Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради.

Голосували:

Редько В.Я. -  «за». Лозова О.В. -  «за», Романюк Я.Р. - «за», Романчук О.М. --
.», Кичан О.В. -  «за»,«за», Болячевець М.К. -  

Невмержицька С.В. -  «за»,
«за», Борейчук О.П. -  «за 

Мамчур Н.В. -  «за».

“За ” — 9 чол., “проти ” — 0 

Рішення прийняте.

чол., “утримались 0 чол.
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Вирішили:

Внести голові Рівно 
призначення на посаду дир 
громадського здоров’я» Рівй

нської обласної ради ві 
^ктора комунального підприє 

енської обласної ради Рибчу

дповідне подання про 
мства «Обласний центр 
< Людмили Віталіївни.

Голова комісії 

Секретар 

Члени комісії

B. Редько 

О.Лозова 

Я.Романюк 

О.Романчук 

М.Болячевець 

О.Борейчук 

О.Кичан

C. Невмержицька 

Н.Мамчур


