
ПРОТОКОЛ № 1
засідання к он к урсн ої к ом ісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади керівника комунального некомерцііїного підприємства 
«Віпницькиії обласний медичниіі центр реабілітації дітеіі Вінницької

обласної Ради»

23 жовтня 2021 року 
10:00 год,, сесійна зала обласної Ради

Присутні члени комісії: Івасюк І. Д., Грубеляс І. П., Бондаренко В.А., Варич Л.С., 
Давидчук Л.С., Криворучко М.Г, Михайленко М.В., Ратушна Є.Г.

СЛУХАЛИ: Івасюка Ігоря Дмитровича -  заступника голови обласної 
Ради, голову конкурсної комісії, який поінформував, що відповідно до Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я». Порядку призначення і 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
затвердженого рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 
року № 931 (зі змінами), розпорядження голови обласної Ради від 21 жовтня 
2021 року № 289 « Про склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей 
Вінницької обласної Ради» та нагадав членам конкурсної комісії про 
необхідність подання щорічної декларації за 2020 рік з моменту їх включення до 
складу конкурсної комісії.

Івасюк Ігор Дмитрович -  запропонував затвердити порядок денний 
засідання з одного питання:

1. Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей 
Вінницької обласної Ради» та оприлюднення його на офіційному вебсайті 
обласної Ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний.

«За» - 8 «Проти» - О «Утримались» - О

І.Івасюк - за 
І.Грубеляс - за 
В.Бондаренко. - за 
Л.Варич - за 
Л.Давидчук - за 
М.Криворучко - за 
М.Михайленко - за 
Є.Ратушна - за



1. Про затвердження оголошення нро проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької 
обласної Ради» та оприлюднення його на офіційному вебсайті обласної 
Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

СЛУХАЛИ: Івасюка Ігоря Дмитровича -  заступника голови обласної 
Ради, голову конкурсної комісії, який зазначив, що вимоги, які вказані в 
оголошенні, сформовані відповідно до Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 
року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників. Випуск 78 „Охорона здоров'я».

ВИРІШИЛИ: Затвердити оголошення про проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного 
підприємства «Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей 
Вінницької обласної Ради» та оприлюднити його на офіційному вебсайті 
обласної Ради.

«За» - 8 «Проти» - О «Утримались» - О

І.Івасюк - за 
І.Грубеляс - за 
В.Бондаренко - за 
Л.Варич - за 
Л.Давидчук - за 
М.Криворучко - за 
М.Михайленко - за 
Є.Ратушна - за

Голова конкурсної комісії 

Секретар конкурсної комісії

І. ІВАСЮК

І. ГРУБЕЛЯС

. Бондаренко 
Л. Варич 
Л. Давидчук 
М. Криворучко 
М. Михайленко 
Є. Ратушна



23.10.2021 рік 

10:00

СПИСОК

членів конкурсної КОМІСІЇ з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
керівника комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний 

медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної Ради»

1 ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

2 ГРУБЕЛЯС 
Ігор Петрович С і ^ / ?

3 БОНДАРЕНКО 
Вікторія Анатоліївна

4 ВАРИЧ
Людмила Сергіївна

5 ДАВИДЧУК 
Олеся Петрівна

6 КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенійович

7 КРИВОРУЧКО 
Марина Григорівна

8 МИХАИЛЕНКО 
Марина Вікторівна

9 РАТУІТТНА 
Євгенія Григорівна


