
ПРОТОКОЛ №7 від 25.08.2020р.
засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади керівника 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня"
(далі -  конкурсна комісія)

м. Черкаси Час: 15-00
вул. Б. Вишневецького,36 
каб. 601

ПРИСУТНІ:
Голова комісії:

Маліщук Лілія Миколаївна, заступнику директора -  начальнику відділу організаційно- 
методичної роботи та фармако-епідеміологічного нагляду департаменту охорони здоров’я та 
медичних послуг Черкаської міської ради;
Члени комісії:

Коваль Микола Евменович, завідувач боксованого відділення для дітей грудного віку 
комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня";

Остапчук Валентина Трохимівна, заступник директора з ЕТН комунального 
некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня";

Проценко Любов Павлівна, начальник відділу бухгалтерського обліку департаменту 
охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради;

Григор'єв Віталій Вікторович, голова міської громадської організації "Асоціація лікарів м. 
Черкаси";

Валяєва Леся Вікторівна, голова Черкаської обласної громадської організації стомованих 
хворих "Життя без бар'єрів".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд заяв претендентів на заміщення вакантної посади та доданих до них документів в 
запечатаному вигляді за виключенням конкурсної пропозиції.
2. Затвердження кандидатур претендентів, які допущені до участі у конкурсі.
3. Різне.
Проголосувало за порядок денний:
«За» _6_; «Проти» 0_; «Утрималось»_0 .

СЛУХАЛИ:
Маліщук Л.М.:
У зв’язку з тим, що Яки^чук С.Л., секретар комісії у щорічній відпустці пропоную покласти 

обов’язки секретаря комісії на Проценко Л.П., члена конкурсної комісії.
Проголосувало за порядок денний:
«За» _5_; «Проти» 0__; «Утрималось»_1__.

1. До конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня" надійшла заява та 
до неї запечатаний конверт.

Заяву та конвепт налав особисто гр. Миколаєнко В’ячеслав Леонідович, який проживає за 
адресою: " м. Черкаси.

Заява зареєстрована департаментом охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської 
ради (органом управління) № 2 від 06.08.2020 о 12.09 години.

Конверт запечатаний та не пошкоджений.
Пропоную відкрити конверт та перевірити перелік наданих документів відповідно до 

Постанови КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094 із змінами.
За дану пропозицію прошу проголосувати.

Проголосувало:
«За» _6_; «Проти» _0__; «Утрималось»_0__.

Гр. Миколаєнко В.Л. надав повний перелік документів, що має подати претендент.



Остапчук В.Т. зауважила що прописати у протоколі стаж роботи за фахом 5 років (фах-за 
посадою лікаря).

Пропоную допустити гр. Миколаєнко В.Л. до участі у конкурсі.
За дану пропозицію прошу проголосувати.

Проголосувало:
«За» _6_; «Проти» _0 ; «Утрималось»_0 .

2. До конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства "Черкаська міська дитяча лікарня" надійшла заява та 
до неї' два запечатаних конверта.

Заяву та конверти надала особисто гр. Авраменко Людмила Яківна, яка проживає за адресою: 
*'-■ ч - „б,--- . : , . ' м. Черкаси.

Заява зареєстрована департаментом охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської 
ради (органом управління) № 3 від 14.08.2020 о 14.39 години.

Конверти запечатані та не пошкоджені.
Пропоную відкрити конверт з документами та перевірити їх перелік відповідно до Постанови 

КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1094 із змінами.
За дану пропозицію прошу проголосувати.

Проголосувало:
«За» _6_; «Проти» _0 ; «Утрималось»_0 .

Гр. Авраменко Л.Я. надала повний перелік документів, що має подати претендент, але 
резюме в довільній формі не підписано кандидатом на посаду.

Валяєва Л.В. запропонувала допустити кандидата Авраменко Л.Я. до участі у кошг^рсі у 
зв’язку з тим, що відповідно до Постанови КМУ від 27 грудна 2017 р. № 1094 із змінами не 
вказано стосовно обов’язковості особистого підпису кандидата. # л У  ^

Пропоную проголосувати за дану пропозицію /  <у
«За» 6_; «Проти» 0 ; «Утрималось»_0 . / /

Маліщук Л.М.:
Пропоную допустити гр. Авраменко Л.Я. до участі у конкурсі.
За дану пропозицію прошу проголосувати.
Проголосувало:

«За» _6_; «Проти» _0_; «Утрималось» 0_.

Малкцук Л.М.:
3. Пропоную визначити дату наступного засідання конкурсної комісії для заслуховування 

конкурсних пропозицій учайшків конкурсу та проведення з ними співбесід на 28.08.2020 на 14 
годину за адресою: м.‘Черкаси вул. Б. Вишневецького, 36, к.206 із застосуванням відео запису.

За дану пропозицію прошу проголосувати.
Проголосувало:
«За» _6 ; «Проти» 0 ; «Утрималось» 0 .

4. В зв’язку з прийнятим рішенням доручити секретарю:
- повідомити претендентів щодо прийняття конкурсною комісією рішення протягом одного 

робочого дня з дня проведення засідання з розгляду документів та оприлюднити протокол на 
офіційному веб-сайті департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаське'! міської ради.

Голова конкурсної комісії Маліщук Л.М.: ^ Ш чь^/7
Член конкурсної комісії Валяєва Л.В.
Член конкурсної комісії Григор'єв В. В. /Ш 1 Г ГЧлен конкурсної комісії Коваль М.Е. (/%Н% ’
Член конкурсної комісії Остапчук В.Т. г \

Член конкурсної комісії (секретар) Проценко Л.П.
(Т


