
ПРОТОКОЛ №  2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи

28 липня 2021 року  
10:00 год.,сесійна зала обласної Ради

Присутні члени комісії: Івасюк І. Д., Грубеляс І. П., Варич Л. С., Дяченко Н. І., 
Ковальов А.Є., Колоянова Г. Ю., Поляк Р. О., Просяник Л. Ф., Рауцкіс В. А.

СЛУХАЛИ: ІВАСЮ КА І.Д. - заступника голови обласної Ради, голову 
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 Вінницького 
обласного центру медико-соціальної експертизи.

Івасюк Ігор Дмитрович -  запропонував затвердити порядок денний 
засідання з наступним переліком питань:

1. Про розгляд заяв претендентів на посаду керівника Вінницького 
обласного центру медико-соціальної експертизи, доданих до них 
документів та допуск претендентів до участі у  конкурсі на посаду 
керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

ВИРІШ ИЛИ: Затвердити порядок денний.

«За» - 9 «Проти» - О «Утримались» - О

Івасюк І. Д. - за 
Грубеляс І. П. - за 
Варич Л. С. - за 
Дяченко Н. І. - за 
Ковальов А.Є. - за 
Колоянова Г. Ю. - за 
Поляк Р. О. - за 
Просяник Л. Ф- за.
Рауцкіс В. А. - за

П ОРЯДОК ДЕН Н ИЙ

1. Про розгляд заяв претендентів на посаду керівника Вінницького 
обласного центру медико-соціальної експертизи, доданих до них 
документів та допуск претендентів до участі у конкурсі на посаду 
керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

СЛУХАЛИ  : ІВАСЮ КА І.Д. - заступника голови обласної Ради, голову 
конкурсної комісії, який запропонував перейти до розгляду поданих 
претендентами документів та повідомив, що відповідно до Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету 
М іністрів 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 поінформував, що зміст документів, 
поданих претендентами, не розголош ується 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 розголош увати їх  зміст. Запропонував розкрити конверт із 
поданими документами.

СЛУХАЛИ: ГРУБЕЛЯСА І.П. - голову постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров я, соціального захисту населення та ветеранів секретаря 
конкурсної комісії, який озвучив перелік документів, що додані до заяви 
Андросової Н аталії Сергіївни.

ВИРІШ ИЛИ: не допустити Андросову Наталію  Сергіївну до участі у 
конкурсі на зайняття посади керівника Вінницького обласного центру медико- 
соціальної експертизи.

«За» - 4 «Проти» - З «Утримались» - 2

Івасюк І. Д. - за 
Грубеляс І. П. - за 
Варич Л. С. - утрималася 
Дяченко Н. І. - проти 
Ковальов А.Є. - за 
Колоянова Г. Ю. - проти 
Поляк Р. О. - за 
Просяник Л. Ф. - утрималася 
Рауцкіс В. А. - проти

С Л У Х А Л И : ГРУБЕЛЯСА І.П. - голову постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів секретаря 
конкурсної комісії, який озвучив перелік документів, що додані до заяви 
Данилєнко Ю лії Анатоліївни.

ВИРІШ ИЛИ: не допустити Данилєнко Ю лію Анатоліївну до участі у 
конкурсі на зайняття посади керівника Вінницького обласного центру медико- 
соціальної експертизи.

«За» - З «Проти» - 4 «Утримались» - 2

Івасюк І. Д. - проти 
Грубеляс І. П. - утримався 
Варич Л. С. - проти 
Дяченко Н. І. - за 
Ковальов А.Є. - утримався 
Колоянова Г. Ю. - за 
Поляк Р. О. - проти 
Просяник Л. Ф. - проти 
Рауцкіс В. А. - за



СЛУХАЛИ: ГРУБЕЯЯСА І.П. - голову постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів секретаря 
конкурсної комісії, який озвучив перелік документів, що додані до заяви 
Засаднюка Андрія Васильовича.

ВИРІШ ИЛИ; допустити Засаднюка Андрія Васильовича до участі у 
конкурсі на зайняття посади керівника Вінницького обласного центру медико- 
соціальної експертизи.

«За» - 8 «Проти» - «Утримались» - О

Івасюк І. Д. - за 
Грубеляс 1.11. - за 
Варич Л. С., - за 
Дяченко Н. І. - за 
Ковальов А.Є. - за 
Колоянова Г. Ю. - за 
1 Іоляк Р. о. - за 
Иросяник Л. Ф. - за 
Рауїдкіс В. А. - проти

СЛУХАЛИ: Г РУ Б Е Л Я С А  І.П. - голову постійної ком ісії обласної Ради з 
питань охорони зд о р о в’я, соціального захисту населення та ветеранів секретаря 
конкурсної комісії, який озвучив перелік докум ентів, що додані до заяви 
Костенка Ігоря М иколайовича.

ВИРІШ ИЛИ: допустити  Костенка Ігоря М иколайовича до участі у 
конкурсі на зайняття посади керівника В інницького обласного центру медико- 
соціальної експертизи.

«За» - 8 «Проти» - О «Утримались» - 1

Івасюк І. Д. - за 
Грубеляс І. П. - за 
Варич Л. С., - за 
Дяченко Н. І. - за 
Ковальов А.Є. - за 
Колоянова Г. Ю. - за 
Поляк Р. О. - за 
1 Іросяник Л. Ф. - за 
Ра\ 11КІС В. А. - утримався

Голова конкурсної комісії

Секретар конкурсної комісії 

Члени конкурсної комісії

'У  1.Д. ІВАСЮ К

І. П. ГРУБЕЛЯС

Л. С. Варич 
Н. Т. Дяченко  

Є. Ковальов  
. Колоянова  
Р. О. Поляк  

Ф. Иросяник  
В. А. Рауцкіс


