ПРОТОКО,
засідання окремої кон^убсної комісії для
посади генерального л иректора кому пал
обласний центр психічного здоров’я пасі

№3
проведення конкурсу на зайняття
еного підприємства «Рівненський
.іення» Рівненської обласної ради

29.01.2021

11.00 год. каб.301

Місце проведення: Рів] яенська обласна рада
І
Окрема конкіфсДа комісія створена на і виконання постанови Кабінету
094 і «Про затвердження Порядку
Міністрів України від 27.12.2017 №
проведення конкурсу в а зайняття посади керівника державного, комунального
закладу охорони здоров'я» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від
21.08.2020 №1761
«Про конкурсну
ісіїр для проведення конкурсів на
►роДи здоров’я спільної власності
зайняття посад керівників Закладів
територіальних громад сірі, селищ, м ісі Рі ненської області», рішення обласної
ради від 15.12.2020 №31 «Про визначені представників Рівненської обласної
ради (органу управлінвя) до складу конкур) ної комісії для проведення конкурсів
на зайняття посад керівників закладів коруни здоров’я спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст ів н Єн с ь к о ї області», розпорядження
голови Рівненської об; асної ради від 11.0 2021 №03 «Про формування окремої
к о н к у р с н о ї КОМІСІЇ дш проведення казку; су Да зайняття посади генерального
директора комунального підприємства «Рііінефький обласний центр психічного
здоров’я населення» Рівненської обласної ради
П рисутні: Ясенюк
~ голова коміції, озоДа О.В. - секретар комісії, члени
комісії: Романчу
О.М., Гомон О. Ср., Волчко Б.П., Удодік Ю.В.,
Жимолостнова Т.П,., Жцик Л.О.
Відсутні: Самарда|к К.В

Засідання ок|ремрї конкурсної ісом сії вів голова комісії Ясенюк Ігор
Євгенович.
Слухали:

Ясенюка Ігоря Євгей Обг;ича - голову котсі , який запропонував затвердити
порядок денний засідднйя окремої кок куреної комісії.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний засідання окремої конкурсної комісії:
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П орядок денний:
1. Заслуховув
конкурсних пропозицій та проведення співбесід з
зайняття вакантної посади генерального директора
учасниками конкурсу
комунального підприємі ітва «Рівненський обласний центр психічного здоров’я
населення» Рівненської [бласної ради.
:ом голосування Однієї кандидатури, яка відповідає
2. Визначення
встановленим постанов« Цо Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094
вимогам, - переможця к« ніурсу,
3. Про внесення ідповідного поЦанф го|лові Рівненської обласної ради
конкурсу ш по«^аду посади генерального директора
про призначення пер:емо
комунального підпраєм тва «Рівненський О'б л а р н и й ц е н т р п с и х іч н о г о з д о р о в ’я
населення» Рівненської бласної ради.
ГО ЛО СУВА ЛИ :
Ясенюк І.Є. - ф а», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М.
«за», Удодік Ю.В.
Г омон О.О. «за»
Волчко Б.] І. Жимолостнова Т.П. І-«за» ДідИк Л.О. - к<за>»

«за»,
«за»,

За - «8», утримались - «О» , проти - «0».
Рішення прийняте.

Порядок денний засідання окремої кон Щуреної комісії затверджено.
РО ЗГЛ Я Д П И ТА Н Ь ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.
Заслуховування конкурсної пр опозиції та проведення співбесіди з
учасниками коніурсіу на зайняті:я посади генерального директора
комунального підпріієм ства «Рівне нсь кий обласний центр психічного
здоров’я населення» Рівн енської облас НОІ рад и.
Виступив:

голова комісії, запропонував заслухати конкурсну
Ясенюк Ігор Євгенови1
?
іа Олег|а Святославовича та провести з
пропозицію учасни:ка ко;нкурсу Колбача
ним співбесіду.
В иступив:

Колбач Олег Святославович -

О звучи в к о н к у р с н у п р о п о з и ц ію .

В обговоренні взяли у часть:
Лозова О.В., Гомон.О.О.
В и р іш и л и :

Заслухану інформацію взяти до відома,

1
ГОЛОСУВАЛИ:
«за», Романчук О.М. Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В.
Гомон О.О. «за», Волчко Б.
«за», Удодік Ю .В .Жимолостнова Т.П. І- «за» Дідик Л.О. - К<за»

«за»,
«за»,

За - «8», утрималис]|> - «О», проти - «О».
Рішення прийняте.

2.Визначення шляхом голосуванні однієї кандидатури, яка відповідає
встановленим п остановок) Кабіне гу Міністрів України від 27.12.2017
№1094 вимогам —переможця конку РСУ
В иступив:

Ясенюк Ігор Євгенович голова комісії, заі]|ропонував провести голосування та
обрати переможця ко нкурсу на зайняття осади генерального директора
комунального підприєм'ства «Рівненський обласиий центр психічного здоров’я
населення» Рівненської об ласної ради.
Виніс на голосування кандидатуру Колбача Элега Святославовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За», Романчук О.М.
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В
«за», Удодік Ю.В.
Гомон О.О. «за», Волчко Б П.
Жимолостнова Т.П. - «за» , Дідцк Л.О. - «зал.

«за»,
«за»,

За - «8», утримались - «0», проти - «0».

В и р іш и л и :

Визнати переможцем конкурсу Ніа Зайняття посади генерального
директора комунального підприємства «Рів ;іенс ький обласний центр психічного
здоров’я населення » Рівненської облас» ої р ;іди
3. П ро в н е с е н н і Відповідного ПОД ання голові Рівненської обласної
ради про призначення! переможця Кіонкурсу на посади генерального
директора ком унально го під приеме:тва «Рівненський обласний центр
психічного зд о р о в ’я насе,ЛЄННЯ» РІВНІ!]НСІ. КОІ обласної ради.

Виступив:

омі сп

зачитав текст подання голові
Рівненської обласно>ї ради про призначё:ння пеіреможця конкурсу Колбача Олега
Святославовича на посаду генеральнопо д а г р и т о р а комунального підприємства

Ясенюк Ігор Євге\поет

голова

