ПРОТОКОЛ №2
засідання окремої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття
посади директора комунального підприємства «Острозька обласна
психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради
26.03.2021

10.00 год. каб.301

Місце проведення: Рівненська обласна рада
Окрема конкурсна комісія створена на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 №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 зайняття посад
керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Рівненської області», рішення обласної ради від 15.12.2020 №31
«Про визначення представників Рівненської обласної ради (органу управління) до
складу конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників
закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Рівненської області», розпорядження голови Рівненської обласної ради від
04.03.2021 №23 «Про формування окремої конкурсної комісії для проведення
конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Острозька
обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради».
Присутні: Ясенюк І.Є. - голова комісії, Лозова О.В. - секретар комісії, члени
комісії: Романчук О.М., Іванішин Є.С., Петрук О.М., Самардак В.П.,
Лазарчук О.В., Шустік О.А. претенденти на зайняття посади директора
комунального підприємства «Острозька обласна психіатрична лікарня»
Рівненської обласної ради, представники виконавчого апарату обласної ради та
засобів масової інформації.
Відсутня: Самардак К.В.
Засідання окремої конкурсної комісії вів голова комісії Ясенюк Ігор Євгенович.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який запропонував затвердити
порядок денний засідання комісії.
Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідання окремої конкурсної комісії:
Порядок денний:
Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття
рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального
підприємства «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної
ради.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «за»,
Шустік О.А. - «за».
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“За
”—
8чол., “проти ” —0 чол., “утримались ”—0 чол.
Рішення прийнято одноголосно.
Порядок денний засідання окремої конкурсної комісії

.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття
рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального
підприємства «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної
ради.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який зачитав заяву про участь у
конкурсі Бондарчука Вадима Олександровича та перелік доданих до заяви
документів:
- копію паспорта громадянина України,
- резюме,
- автобіографію,
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну
категорію, підвищення кваліфікації, а також копію трудової книжки або інших
документів, що підтверджують досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів,
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Виступив Ясенюк Ігор Євгенович —голова комісії, який запропонував перенести
26.03.2021 на 12.00 год. засідання конкурсної комісії із заслуховування
конкурсних пропозицій учасників конкурсу та проведення з ними співбесіди, що
було заплановано об 11.00 год. 26.03.2021
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «проти»,
Шустік О.А. - «за».
“За ”- 8 чол., “проти ” - 0 чол., “утримались ”- 0 чол.
Рішення прийнято.
Виступив Ясенюк Ігор Євгенович — голова комісії, який запропонував зробити
перерву на 20 хв.

з
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «проти»,
Шустік О.А. - «за».
“За
”- 8чол., “проти
Рішення прийнято.

”—

0чол., “утримались

В обговоренні взяли участь:
Ясенюк І.Є., Лозова О.В., Романчук О.М., Іванішин Є.С., Петрук О.М.,
Самардак В.П., Лазарчук О.В., Шустік О.А., Бондарчук В.О.
Вирішили:
1. Документи,
надані
Бондарчуком
Вадимом
Олександровичем,
відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1094 зі змінами.
2. Допустити Бондарчука Вадима Олександровича до участі в конкурсі на
зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Острозька
обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради.
3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Бондарчук
Вадим Олександрович є учасником конкурсу.
4. Заслухати конкурсну пропозицію Бондарчука Вадима Олександровича та
провести з ним співбесіду на наступному засіданні окремої конкурсної комісії,
яке відбудеться 26.03.2021 об 12.00 год. в каб.301 приміщення Рівненської
обласної ради.
5. Взяти до відома, що присутній Бондарчук Вадим Олександрович
особисто проінформований про прийняття цього рішення.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «за»,
Шустік О.А. - «за».
“За
”8
Рішення прийнято.

чол]“проти ” -

0чол., “утримались -

чол.

Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який зачитав заяву про участь у
конкурсі Загороднього Сергія Михайловича та перелік доданих до заяви
документів:
- копію паспорта громадянина України,
- резюме,
- автобіографію,
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну
категорію, підвищення кваліфікації, а також копію трудової книжки або інших
документів, що підтверджують досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
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- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів.
Разом з тим Ясенюк Ігор Євгенович
, що від претендента
Загороднього Сергія Михайловича надійшла заява, в якій Загородній Сергій
Михайлович повідомив, що він не подав декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік через
госпіталізацію в інфекційне відділення КНП «Острозька центральна районна
лікарня».
В обговоренні взяли участь:
Ясенюк І.Є., Лозова О.В., Романчук О.М., Іванішин Є.С., Петрук О.М.,
Самардак В.П., Лазарчук О.В., Шустік О.А.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який поставив на голосування питання
щодо недопущення до участі в конкурсі Загороднього Сергія Михайловича у
зв’язку з неподанням претендентом в повному обсязі документів, визначених в
п. 28 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі змінами, а саме: відсутня декларація
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік.
Вирішили:
1. Встановити, що документи, подані Загороднім Сергієм Михайловичем, не
відповідають вимогам встановленим в пункті 28 Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі
змінами.
2. Не допустити Загороднього Сергія Михайловича до участі в конкурсі на
зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Острозька
обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради на підставі пункту 31
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі змінами, у зв’язку з неподанням ним
необхідних документів.
3. Повідомити Загороднього Сергія Михайловича про прийняття цього
рішення шляхом надсилання листа на електронну адресу та телефонним дзвінком
за номером зазначеними в заяві.
Голосували:
Ясенюк І.Є. —«за», Лозова О.В. —«за», Романчук О.М. —«за», Іванішин Є.С. —
«за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «проти»,
Шустік О.А. - «за».
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“За
”-7 чол.,
Рішення прийнято.

“проти

” —1чол., “утримались ”- 0 чол.

Слухали;
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який зачитав заяву про участь у
конкурсі Лось Валентини Іванівни та перелік доданих до заяви документів:
- копію паспорта громадянина України,
- резюме,
- автобіографію,
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну
категорію, підвищення кваліфікації,
- згоду на обробку персональних даних,
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів,
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
В обговоренні взяли участь;
Ясенюк І.Є., Лозова О.В., Романчук О.М., Іванішин Є.С., Петрук О.М.,
Самардак В.П., Лазарчук О.В., Шустік О.А., Лось В.І.
Слухали;
Ясенюка Ігоря Євгеновича —голову комісії, який поставив на голосування питання
щодо недопущення до участі в конкурсі Лось Валентини Іванівни у зв’язку з
неподанням претендентом в повному обсязі документів, визначених в п. 28
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі змінами, а саме відсутня копія
трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.
Вирішили;
1. Встановити, що документи, подані Лось Валентиною Іванівною, не
відповідають вимогам встановленим в пункті 28 Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі
змінами.
2. Не допустити Лось Валентину Іванівну до участі в конкурсі на зайняття
вакантної посади директора комунального підприємства «Острозька обласна
психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради на підставі пункту 31 Порядку
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального
закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.12.2017 № 1094 зі змінами, у зв’язку з неподанням нею необхідних
документів.
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3.
Взяти до відома, що присутня Лось Валентина Іванівна особисто
проінформована про прийняття цього рішення.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «утримався», Лазарчук О.В. - «проти»,
Шустік О.А. - «за».
“За”- 6чол., “проти
Рішення прийнято.

”—1чол., “утримались

чол.

Виступив Ясенюк Ігор Євгенович - голова комісії, який запропонував перенести
на 12.30 год. 26.03.2021 засідання конкурсної комісії із заслуховування
конкурсних пропозицій учасників конкурсу та проведення з ними співбесіди, що
було заплановано о 12.00 год. 26.03.2021.
Взяти до уваги, що присутній учасник конкурсу Бондарчук Вадим Олександрович
особисто проінформований про прийняття цього рішення.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «за»,
Шустік О.А. - «за».
“За ”- 8 чол., “проти ”—0 чол., “утримались ”—0 чол.
Рішення прийнято.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який зачитав заяву про участь у
конкурсі Мозоля Руслана Івановича та перелік доданих до заяви документів:
- копію паспорта громадянина України,
- резюме,
- автобіографію,
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну
категорію, підвищення кваліфікації, а також копію трудової книжки або інших
документів, що підтверджують досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів,
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Вирішили:
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1. Документи, надані Мозолем Русланом Івановичем, відповідають вимогам
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 зі змінами.
2. Допустити Мозоля Руслана Івановича до участі в конкурсі на зайняття
вакантної посади директора комунального підприємства «Острозька обласна
психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради.
3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Мозоль Руслан
Іванович є учасником конкурсу.
4. Заслухати конкурсну пропозицію Мозоля Руслана Івановича та провести
з ним співбесіду на наступному засіданні окремої конкурсної комісії, яке
відбудеться 26.03.2021 об 12.30 год. в каб.301 приміщення Рівненської обласної
ради.
5. Взяти до відома, що присутній Мозоль Руслан Іванович особисто
проінформований про прийняття цього рішення.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «за», Самардак В.П. - «за», Лазарчук О.В. - «за»,
Шустік О.А. - «за».
“За”- 8 чол., “проти ”- 0 чол., “утримались ” - 0 чол.
Рішення прийнято.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який зачитав заяву про участь у
конкурсі Панасюка Богдана Степановича та перелік доданих до заяви документів:
- копію паспорта громадянина України,
- резюме,
- автобіографію,
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну
категорію, підвищення кваліфікації, а також копію трудової книжки або інших
документів, що підтверджують досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів.
В обговоренні взяли участь:
Ясенюк І.Є., Лозова О.В., Романчук О.М., Іванішин Є.С., Петрук О.М.,
Самардак В.П., Лазарчук О.В., Шустік О.А.
Лозова О.В. - секретар комісії зауважила, що від претендента Панасюка
Богдана Степановича надійшла заява від 22.03.2021, в якій Панасюк Богдан
Степанович попросив долучити до поданих ним документів довідку, що засвідчує
його навчання в Інституті післядипломної освіти за спеціальністю «Менеджмент і
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управління». Разом з тим Лозова О.В. зазначила, що Панасюк Богдан Степанович
не надав підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Романчук
О.М.- член комісії зауважила, що у претендента
відповідний стаж роботи на керівних посадах.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову комісії, який поставив на голосування питання
щодо недопущення до участі в конкурсі Панасюка Богдана Степановича у зв’язку
з неподанням претендентом в повному обсязі документів, визначених в п. 28
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі змінами, а саме відсутнє
підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік та відсутній відповідний
стаж роботи на керівних посадах.
Вирішили:
1. Встановити, що документи, подані Панасюком Богданом Степановичем,
не відповідають вимогам встановленим в пункті 28 Порядку проведення конкурсу
на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони
здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1094 зі змінами.
2. Не допустити Панасюка Богдана Степановича до участі в конкурсі на
зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Острозька
обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради на підставі пункту 31
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 зі змінами, у зв’язку з неподанням ним
необхідних документів.
3. Взяти до відома, що присутній Панасюк Богдан Степанович особисто
проінформований про прийняття цього рішення.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В. - «за», Романчук О.М. - «за», Іванішин Є.С. «за», Петрук О.М. - «уримався», Самардак В.П. - «утримався», Лазарчук О.В. «утрималась», Шустік О.А. -- «за».
“За
”- ч5ол., “проти ” - 0 чол., “утримались ”- 3 чол.
Рішення прийнято.

Голова комісії

І.Ясенюк

Секретар

О.Лозова

Члени комісії

О.Романчук

Є.Іванішин
О.Петрук
В.Самардак
О.Лазарчук
О.Шустік

