
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання конкурсної комісії з визначення кандидата на посаду 
керівника комунального підприємства „Вінницький обласний  

наркологічний диспансер „Соціотерапія”

Дат а  06.08.2020
проведення:
Час проведення: 11.00
Місце сесійна зала, 2 поверх
проведення:

П рисут ні члени  комісіїх Олійник А.Д., Хребтій Я.В., Кожевніков П.П., 
Масленніков О.Г., Нечуя Д.С., Паламарчук A.B., Рубін В.І., Тусьмук С.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про розгляд заяви претендента і доданих до неї документів та допуск до 

участі у конкурсі претендента на посаду головного лікаря комунального 
підприємства „Вінницький обласний наркологічний диспансер

„Соціотерапія”

СЛУХАЛИ: ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову конкурсної комісії, який
поінформував, що відповідно до пункту 13 Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 
№ 1094, конкурсна комісія може прийняти рішення про 
залучення до роботи експертів (фахівців) науковців з відповідної 
галузі знань (далі -  експерти) з правом дорадчого голосу для 
проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо 
відповідності професійної компетентності претендента 
встановленим вимогам.

Враховуючи рішення 23 сесії обласної Ради З скликання від 
12 жовтня 2001 року № 483 „Про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад області”. Вінницькій обласній 
державній адміністрації делеговані повноваження щодо 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад 
області у відповідних галузях, підготовка кадрів та інша 
виконавча та розпорядча діяльність зокрема, і в галузі охорони 
здоров’я.

З огляду на це, пропоную в якості експерта залучити до 
роботи конкурсної комісії заступника директора Департаменту



охорони здоров’я облдержадміністрації - Марусях Надію 
Дмитрівну, начальника відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Вишневського Сергія Івановича та начальника відділу роботи з 
персоналом та мобілізаційної роботи Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації -  Парчевського Олексія 
Володимировича з метою визначення відповідності професійної 
компетентності претендента встановленим вимогам.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 8:
Олійник А.Д.
ХребтІй Я.В. 
Кожевніков П.П. 
Масленніков О.Г. 
Нечуя Д.С. 
Паламарчук A.B. 
Рубін В.І.
Тусьмук С.О.

залучити у якості експерта до роботи конкурсної комісії 
заступника директора Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації - Марусях Надію Дмитрівну, начальника 
відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації - Вишневського Сергія Івановича та 
начальника відділу роботи з персоналом та мобілізаційної роботи 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Парчевського Олексія Володимировича з метою визначення 
відповідності професійної компетентності претендента 
встановленим вимогам.

СЛУХАЛИ: ХРЕБТІЯ Я.В. -  голову постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення, 
секретаря конкурсної комісії, який поінформував, що на другому 
етапі члени комісії розглядають заяви претендентів і додані до 
них документи та приймають рішення про допуск до участі у 
конкурсі претендентів на посаду головного лікаря комунального 
підприємства „Вінницький обласний наркологічний диспансер 
„СоціотерапІя”.

Повідомив, що до обласної Ради надійшла заява від одного 
претендента на посаду головного лікаря комунального 
підприємства „Вінницький обласний наркологічний диспансер 
„СоціотерапІя”, а саме: від СЛОБОДЯНЮКА Павла
Михайловича.

ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову обласної Ради, голову конкурсної 
комісії, який запропонував затвердити наступний порядок 
денний засідання:

Про розгляд заяви претендента і доданих до неї 
документів та допуск до участі у конкурсі претендента на 
посаду головного лікаря комунального підприємства 
„Вінницький обласний наркологічний диспансер 
„СоціотерапІя” .



ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 8:
Олійник А.Д.
Хребтій Я.В. 
Кожевніков П.П. 
Масленніков О.Г. 
Нечуя Д.С. 
Паламарчук А,В. 
Рубін В.І.
Тусьмук С.О.

СЛУХАЛИ:

затвердити запропонований порядок денний засідання

ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову конкурсної комісії, який 
запропонував перейти до розгляду поданих претендентами 
документів, повідомив, 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”, документи, крім заяви про участь у конкурсі, 
подаються в запечатаному вигляді.

Також повідомив, що зміст документів, поданих 
претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, 
на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції 
претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної 
комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. 
Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, 
електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким 
чином розголошувати їх зміст.

крім того, запропонував надати для розгляду 
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації заяву з 
документами претендента для надання відповідного висновку 
щодо відповідності установленим вимогам згідно чинного 
законодавства.

Запропонував розкрити конверт із поданими документами 
Слободянюка П.М.

ХРЕБТІЯ Я.В. секретаря конкурсної комісії, зачитав заяву 
та подані документи Слободянюка П.М.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 8:
Олійник А.Д.
Хребтій Я.В. 
Кожевніков П.П. 
Масленніков О.Г. 
Нечуя Д.С. 
Паламарчук A.B. 
Рубін В.І.
Тусьмук С.О.

допустити до участі в конкурсі на зайняття посади 
головного лікаря комунального підприємства „Вінницький 
обласний наркологічний диспансер „Соціотерапія” 
Слободянюка П. М.



Голова комісії 

Секретар

А.Д.

Хребтій Я.В,


