
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання конкурсної комісії з визначення кандидата на посаду 

керівника комунального некомерційного підприємства «Авторемонтна  
база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради»

Дата
проведення:
Час проведення:
Місце
проведення:

Присутні члени комісії: Івасюк І.Д., Грубеляс І.П., Ковальов А.Є., 
Косміна В.І., Криворучко М.Г., Кучер В.Г., Прудиус П.Г., Чернобиль А.Г., 
Фурман ТЛО.

28.01.2021

09.15
сесійна зала, 2 поверх

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

про розгляд заяви претендента і доданих до неї документів та допуску до 
участі у конкурсі претендента на посаду керівника комунального 

некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів охорони 
здоров’я Вінницької обласної Ради»

СЛУХАЛИ: ІВАСЮК А І.Д. -  заступника голови обласної Ради, голова
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 керівника комунального 
некомерційного підприємства «Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я Вінницької обласної Ради».

ГРУБЕЛЯСА Ї.П. -  голову постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів, секретаря конкурсної комісії, який повідомив, що до 
обласної Ради надійшла заява від одного претендента на посаду 
керівника комунального некомерційного підприємства 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької 
обласної Ради», а саме: від ВІЧКОВСЬКОГО Вадима 
Вячеславовича.

ІВАСЮК А І.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 керівника комунального некомерційного 
підприємства «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я 
Вінницької обласної Ради».

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 9:
Івасюк І.Д.
Грубеляс І.П.
Ковальов А.Є.
Косміна В.І.
Криворучко М.Г.
Кучер В.Г.
Прудиус П.Г.
Чернобиль А.Г.
Фурман Т.Ю .

«Проти» - 0 
«Утримались»- 0

СЛУХАЛИ:

затвердити запропонований порядок деннии засідання

ІВАСЮКА І.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.

Запропонував розкрити конверт із поданими документами 
ВІЧКОВСЬКОГО Вадима Вячеславовича.

ГРУБЕЛЯСЛ І.П. секретаря конкурсної комісії, який 
озвучив перелік документів ВІЧКОВСЬКОГО Вадима 
Вячеславовича, які додані до заяви.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 9:
Івасюк І.Д.
Грубеляс І.П. 
Ковальов А.Є. 
Косміна В.І. 
Криворучко М.Г.

допустити до участі в конкурсі на зайняття посади 
керівника комунального некомерційного підприємства 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької 
обласної Ради» ВІЧКОВСЬКОГО Вадима Вячеславовича.



Кучер В.Г.
Прудиус П.Г.
Чернобиль А.Г.
Фурман Т.Ю .

«Проти» - О 
«Утримались» - О
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