
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання конкурсної комісії з визначення кандидата на посаду 

керівника комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 

Вінницької обласної Ради”

Дата
проведення:
Час проведення:
Місце
проведення: ■

Присутні члени комісії: Олійник А.Д., Гуменюк М.В., Капітанчук Ю.А., 
Криворучко М.Г., Масленніков О.Г., Німчик Н.Ю., Черних М.Р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
щодо оголошення про проведення конкурсу з визначення кандидата на 

посаду керівника комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 

Вінницької обласної Ради”
СЛУХАЛИ: ОЛІИНИКА А.Д. -  голову обласної Ради, 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, розпочинається процедура конкурсу щодо 
визначення кандидата на посаду керівника комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради”, одночасно 
повідомив, що засідання ведеться в режимі он-лайн 
трансляції.

Поінформував, що головою. обласної Ради видано 
розпорядження про затвердження складу конкурсної 
комісії. Ознайомив із складом комісії:
ОЛІЙНИК Анатолій Дмитрович -  голова Вінницької обласної 
Ради, голова конкурсної комісії;
ХРЕБТІЙ Ярослав Віталійович -  голова постійної комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
та зайнятості населення, секретар конкурсної комісії;

02.07.2020

10.00
сесійна зала, 2 поверх



ГУМЕНЮК Михайло Володимирович -  в.о. директора 
комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради”;
КАШТАНЧУК Юрій Анатолійович -  лікар УЗД діагностики 
комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради”;
КРИВОРУЧКО Марина Григорівна -  представник ГО 
„Вінницька обласна асоціація громадян хворих цукровим 
діабетом „Благовіст”;
MACJIEHHIKOB Олександр Георгійович -  голова постійної 
комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації;
НЕЧУЯ Денис Сергійович -  представник ГО „Сокіл Свободи”; 
НІМЧИК Наталія Юріївна -  голова профкому комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради”;
ЧЕРНИХ Максим Русланович -  представник ГО „Українська 
студентська Свобода”.
Крім того, нагадав членам конкурсної комісії щодо 
необхідності виконання вимог абзацу другого частини 3 статті 
45 Закону України „Про запобігання корупції"”, а саме члени 
конкурсної комісії протягом десяти календарних днів після 
входження (включення, залучення, обрання, призначення) до 
складу відповідної комісії, подають декларацію, за минулий 
рік. Якщо член конкурсної комісії подавав декларацію за 
минулий рік, повторне подання ним декларації не передбачено.

СЛУХАЛИ: ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову комісії, який повідомив, що на 
засіданні конкурсної комісії відсутній секретар конкурсної 
комісії ХРЕБТІЙ Я.В., тому запропонував із числа присутніх 
членів обрати шляхом голосування секретаря конкурсної 
комісії безпосередньо на це засідання, а саме 
МАСЛЕННІКОВА О.Г.

ГОЛОСУВАЛИ: Обрати секретарем конкурсної комісії
одноголосно МАСЛЕННІКОВА О.Г. на це засідання.
СЛУХАЛИ: ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову комісії, який повідомив, що на 

порядок денний засідання виноситься питання про 
оголошення проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради”.



Повідомив, що вимоги, які вказані в оголошенні сформовано 
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 31.10.2018 № 1977 „Про 
внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників. Випуск 78 „Охорона здоров'я”.

Відбулось обговорення проекту оголошення.

Олійник А.Д. запропонував дати проведення наступних 
засідань конкурсу 06 серпня 2020 року на 10.15 год. та 27 
серпня 2020 року на 11.30 год.

ГОЛОСУВАЛИ:
одноголосно

Голова комісії

Секретар

1. Затвердити зміст оголошення про проведення конкурсу 
на зайняття посади керівника комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради” (додається).
2. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради” на офіційному 
вебсайті Вінницької обласної Ради.

ійник А.Д.

Масленніков О.Г.

Гуменюк М.В.
Капітанчук Ю.А.
Криворучко М.Г. <Шш&:
Німчик Н.Ю.
Черних М.Р. ..


