
протокол ль 1

засiдання конкурсноi KoMiciT з проведення конкурсу на зайняття ваКаНТНОТ ПОСаДИ

керiвника (директора) Комунального некомерцiйного пiдпРиСМСТВа

<<нововолинська Micbka стоматологiчна полiклiнiка>

14 год 00 хв
14 грудня 2021 року

Склад KoMicii: 9 (дев'ять) осiб.

присчтнi на засiданнi:

Голова KoнKypcнoi KoMicii:
1. Скриннiк Вiкторiя PoMaHiBHa

Члени конкурсноi KoMicii:
2. Степюк Валентина Володимирiвна

З. .Щворко Iгор Любомирович

4. Сачук Iрина Василiвна

5. Мочерняк IBaH Iванович

6. Грушко Марта Мирославiвна

м. Нововолинськ

- заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв.

-директор КП "Волинська обласна
стоматологiчна полiклiнiка>

завiдувачку вiддiлення жiночоТ
консультацiТ
некомерцiйного
<<Нововолинськ

виконавчоI,о

КОМУНZLЛЬНОГО

пiдприсмства
центр€lJlьна MicbKa

лiкарня>>, голова первинноТ профспiлковоТ
органiзацii КНП <Нововолинська LЦ\4Л)

завiдувача урологiчним вiддiленням
комун€tльного некомерцiйного
пiдприсмства <Нововолинськ центра"пьна
MicbKa лiкарня>>, член первинноТ
профспiлковоТ органiзацiТ КНП
<<Нововолинська IЦ4Л)

представник т,рудового колективу
комчнального некомерцiйного
пiдприемства <<Нововолинська MicbKa
стоматологiчна полiклiнiка>



7. Шпинова JIюдмила АнлрiТвна

8. Гришина Олена Михайлiвна представнх
ко}fуlrаJIьного
пiдприсмства
стоматологiчна

некомерцlltlк)г(
<<Нововолинська MicbKe

полiкrriнiка> .

Вiдсчтнi:

Секретар KoнKypcнoi комiсii:
l. Шевчук Богдан евгенiйович начаJIьник юридичного вiддiлу

виконавчого KoMiTeTy (у зв'язку з

тимчасовою непрацездатн i стю ).

всього присчтнiх _ 8 (BiciM) осiб. ч ToMv числi 2 (двi) ОСОбИ Y DеЖИМi ВiДеО

конференцii.

Слухали: Скриннiк В.Р - голову KoMiciT, заступника Нововолинського

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв, яка запропонува-па

обрати iз числа присутнiх членiв koMiciT секретаря конкурснот koMiciT,

запропонувала обрати секретарем конкурснот koMiciT на першому

(сьогоднiшньому) засiданнi Савчук I.B. голову первинноТ профспiлковоТ

органiзашiТ КНП <Нововолинська ЦМЬ.

Виступили:
Савчук Iрина Василiвна - член KoMiciT, голова первинноТ профспiлковоТ

органiзацiТ кнП <Нововолинська IД\4Л), яка погодилась бути секретарем

конкурсноТ KoMicii першого засiдання.

Голос5rвали:
Скриннiк В.Р - <<за>

Степюк В.В. - <<заr>

.Щрорко I.Л. - <<за>

еачук I.B.- ((заD

Мочернлк I-I- - <са>

Грушо ММ-- (c}aD

lIftшпова JIА - са
Гшцппна O_Itl_ - rGIa



Слухали: Скриннiк В.Р - голову KoMiciT, заступника Нововолинського

мiського голови, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний:

1. Затвердження оголошення про проведення конкурсу на зайняття

вакантноi посади керiвника (лиректора) Комунального некомерцiйного

пiдприеМства (нововолинська Micb1a стоматологiчна полiклiнiка>;

2. Визначення дати засiдання конкурсноi KoMiciT з проведення конкурсу на

зайняття вакантноТ посади керiвника (директора) Комунального

некомерцiйного пiдприемства ((нововолинська Micbka стоматологiчна

полiклiнiка), на якiЙ розглядатимуться заяви претендентiв i доданi до них

документи (лати початку проведення конкурсу),

Голосували:
Скриннiк В.Р - <за>

Степюк В.В. - <за>

,.Щворко I.Л. - кза>

Сачук I.B.- ((за)

Мочерняк I.I. - кза>

Грушко М.М. - (зa>)

Шпинова Л.А. - кза>

Гришина О.М. - ((зчD)

Вирiшили:
Затверлити такий порядок денний першого засiдання конкурсноТ KoMiciT:

1. Затвердження оголошення про проведення конкурсу на зайняття

вакантнот посади керiвника (директора) Комунального некомерцiйного

пiдприемства <<Нововолинська MicbKa стоматологiчна полiклiнiка>;

2. Визначення дати засiдання конкурсноТ KoMiciT з проведення конкурсу

на зайнятгя вакантнот посади керiвника (директора) Комунального

некомерцiйного пiдприемства <нововолинська Micbka стоматологiчна

полiклiнiка), на якiй розглядатимуться з€uIви претендентiв i доданi до них

документи (дати початку проведення конкурсУ).

По першомy питанню порядкч денного:
Слухали: Скриннiк В.Р. - голову KoMiciT, заступника Нововолинського

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв, яка ознайомила
присутнiх iз оголошенням про проведення конкурсу на зайняття вакантнот

посади керiвника (директора) Комунального некомерцiйного пiдприемства
<Нововолинська MicbKa стоматологiчна полiклiнiка), розробленим вiДпОвiДНО

до вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посадИ КеРiВНИКа

державного, комунirльного закJIаду охорони здоров'я, затверДженОГО

постановою КМУ вiд2'l.t2.20l'| Ng 1094 (зачитала оголошення).
Запропонувала затвердити оголошення про проведення конКУРСУ На

зайняття вакантноТ посади керiвника (директора) Комунального



некомерцiйного пiдприсмства
полiклiнiкa>>.

Виступили:
Степюк В.В. - член KoMiciT, керуюча

запропонувала висвiтлити оголошення на
справами виконавчого KoMiTeTy, яка

сайтi головними тезами для бiльш

зручного читання кандидатам.

Щворко I.л. директор кп <<Волинська обласна стоматологlчна

полiклiнiко>, якиЙ запропонував текст оголошенt{я оприлюднювати в цiлому,

Голосували:
Скриннiк В.Р - кза>

Степюк В.В. - ((зD)

,Щворко I.Л. - ((зD)

Сачук I.B.- ((зD)

Мочерняк I.I. - кза>

Грушко М.М. - ((зD)

Шпинова Л.А. - кза>

Гришина О.М. * (за)

Вирiшили:
Затвердити оголошення про проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHol

посадИ *.pi""r*u (директора) Комунального некомерцiйного пiдприемства

<<нововолинська Micbka стоматологiчна полiклiнiка> згiдно ,,щодатку l до

протоколу; оголошення оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi Нововолинськот

MicbKoT ради в цiлому.

по дрyгомy питанню порядкч денного:

Слухали: Скриннiк В.Р. - голову KoMiciT, заступника Нововолинського
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв, яка запропонувала

датою засiдання конкурсноI KoMicii з проведення конкурсу на зайняття

вакантнот посади керiвника (директора) Комунального некомерцiйного
пiдприемства <<нововолинська Micbka стоматологiчна полiклiнiко, на якiй

розглядатимугься з€UIви претендентiв i доданi до них документи (датою початку
проведення конкурсу), визначити 10 сiчня 2022 року, 14 год.00 хв.

Голосували:
Скриннiк В.Р - кза>
Степюк В.В. - ((за)

Щворко I.Л. - ((зD)

Сачук I.B.- (зa>)

Мочерняк I.I. - кза>
Грушко М.М. - ((за))

<<Нововолинська Micbka стоматологiчна



IIIпинова Л.А. - кза>

Гришина О.М. - (зчD)

Вирiшили:
датою засiдання конкурсноi KoMiciT з проведення конкурсу на заиняття

вакантноТ посади керiвника (директора) Комунального не_комерцiйного

пiдприемства <<нововолинська Micbka стоматологiчна полiклiнiка>, на якiй

розглядаТимуться з€UIви претендентiв i доданi до них документи (латою почаl,ку

проведення конкурсу), визначити 10 сiчня 2022року, t4 год,00 хв,

Голова KoMiciT

Секретар KoMiciT

Члени KoMicii:
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