
ПРОТОКОЛ № З 
засідання конкурсної комісії для визначення кандидата на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства „Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради”

Дата проведення: 27.08. 2020
Час проведення: 12.30
Місце сесійна зала, 2 поверх
проведення:

Присутні члени комісії: Олійник А.Д., Хребтій Я.В., Корчистий В.1., 
Косяк О.Д., Криворучко М.Г., Масленніков О.Г., Паламарчук A.B., Проценко 
В.Я., Холод Л Л .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з 
учасником конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства „Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради”.

СЛУХАЛИ: ОЛІЙНИКА А.Д, -  голову конкурсної комісії, який 
запропонував затвердити наступний порядок денний засідання:
1. Заслуховування конкурсної пропозиції та проведення 
співбесіди з учасником конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора комунального некомерційного 
підприємства „Вінницьке обласне патологоанатомічне 
бюро Вінницької обласної Ради”.

ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову конкурсної комісії, який 
запропонував визначитись щодо регламенту для заслуховування 
конкурсної пропозиції та часу для надання запитань та 
відповідей учаснику конкурсу:

- учаснику на заміщення вакантної посади для презентації 
своєї пропозиції надати до 5 хвилин;

- членам комісії, які виявили бажання виступити надати 
до І хвилини;

- для відповіді на кожне запитання учаснику надається до 
1хвилини;

- для визначення відповідності учасника вимогам чинного 
законодавства представнику Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації надається до 1 хвилини.

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 9:
Олійник А.Д.
Хребтій Я.В. 
Корчистий В.І.
Косяк О.Д. 
Криворучко М.Г.

1. Затвердити запропонований порядок денний засідання.
2. Затвердити регламент для заслуховування конкурсної 

пропозиції та часу для надання запитань та відповідей учаснику 
конкурсу.



МаслеинІков О.Г. 
Паламарчук A.B. 
Проценко В.Я. 
Холод Л.П.

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

СЛУХАЛИ:

ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову конкурсної комісії надав слово 
ГРЕСЬКУ М.С. для заслуховування конкурсної пропозиції та 
проведення співбесіди.

Заслухано Греська М. С.

ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову конкурсної комісії, який надав 
слово представнику Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації для визначення відповідності учасника 
вимогам чинного законодавства.

БОНДАРЕНКО Т. В. -  начальник відділу лікувально- 
профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації, голова ліквідаційної 
комісії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

ОЛІЙНИКА А.Д. -  голову конкурсної комісії, який 
запропонував перейти до визначення переможця конкурсу 
шляхом голосування.

ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОБГОВОРЕННЯ 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8:
Хребтій Я. В.
Корчистий В.І.
Косяк О.Д.
Криворучко М.Г, 
Масленніков О.Г. 
Паламарчук A.B. 
Проценко В.Я.
Холод Л.П.
«Проти» -0:
«Утримались» -1:
Олійник А.Д.

Голова КОМІСІЇ 

Секретар 

Члени комісії:

І. Визначити переможцем конкурсу на зайняття посади 
директора комунального некомерційного підприємства 
„Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької 
обласної Ради” шляхом укладення контракту строком на З роки 
ГРЕСЬКА Михайла Сергійовича та внести відповідне 
подання до обласної Ради згідно чинного законодавства.

Корчистий в  .1. 7 Паламарчук A.B.
Косяк О.Д. С ^Т^оценко В.Я. ^
Криворучко М.Г. Холод Л.П.
Масленніков 0 .  Г.



Вінницька обласна Рада

ПОДАННЯ

За результатами проведеного конкурсу з добору директора 
комунального некомерційного підприємства „Вінницьке обласне
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради” та відповідно до 
протоколу № З від 27 серпня 2020 року, конкурсною комісією визначено 
переможцем конкурсу ГРЕСЬКА Михайла Сергійовича шляхом укладення 
контракту строком на З роки.

Просимо призначити на посаду директора комунального 
некомерційного підприємства „Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради” ГРЕСЬКА Михайла Сергійовича.

Голова конкурсної комісії 

Секретар конкурсної комісії

т. оліиник
Я.В.ХРЕБТІИ

Члени конкурсної комісії


