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Місце проведення: Рівц

Окрема конкурсну 
Міністрів України від] 
проведення конкурсу на 
закладу охорони здоров 
21.08.2020 №1761 «П 
зайняття посад керівн 
територіальних громад с 
ради від 1512.2020 №31 
ради (органу управління 
на зайняття посад кері

дл 
уна

Р 
і си
І»

т т
ПРОТОКОЛ №2

я проведення конкурсу на зайня 
льного підприємства «Рівненські 
еабілітації дітей з органічними 

стеми з порушенням психіки та 
івненської обласної ради

10.00 год. каб.301

я
й

нська обласні

КОМІСІЯ СТВО]
27.12.2017 №

я» зі змінами 
ю конкурсну
ків закладів 

і|л, селищ, міст 
«Про визнане йня представників Рівненської обласної

із

голови Рівненської обд
окремої конкурсної комісії для пров

комунального 
абілітації дітей

генерального директорі 
спеціалізований центр р^ 
нервової системи з порушенням псд 
Рівненської обласної ради

Ро
Присутні: Ясенюк І.Є. 
комісії: Самардак К.В., 
Залізняк О.С., Левун !|І 
директора комунального 
центр реабілітації дітеі)і 
системи з порушенням 
обласної ради, представ 
масової інформації.

до складу кон 
ників закладі

раіа

куреної комісії для проведення конкур
В охорони здоров я спільної власності 

територіальних громад Вл, селищ, міст рівненської області», розпорядження
а.сної ради від 21.12.2020 №154 «Про формування

Засідання окремої 
Євгенович.

конкурсної комісії вів голова комісії Ясенюк Ігор

Слухали:
Ясенюка Ігоря ^вгенову 
порядок денний засідання

голова комісії 
манчук О.М 

.С., претенденти 
підприємства «Рік 

з органічними 
Психіки та падіат 
ники виконайчор

енД на виконання постанови Кабінету 
1094 «Про затвердження Порядку 

(зайняття посади керівника Державного, комунального 
рішення Рівненської обласної ради від 
комісію для проведення конкурсів на 
охорони здоров’я спільної власності
Рівненської області», рішення обласної

сів

здйння конкурсу на зайняття посади 
підприємства «Рівненський обласний 

з органічними ураженнями центральної 
и та паліативної допомоги дітям»хік

Л

ца -  голову 
окремої конку

озова О.В. -  секретар комісії, члени 
Грмон О.О., Рева М.В., Кравець Оді., 

на зайняття посади генеральне 
ненський обласний спеціалізований 
ураженнями центральної нервової 

ивної допомоги дітям» Рівненської 
о апарату обласної ради, засобів

комісії, який запропонував затвердили 
зегіої крмісії.



ВИРІШИЛИ

Затвердити наступний п 

Порядок денний:

Про розгляд заяв р 
рішення щодо їх участі 
комунального підприєм 
реабілітації дітей з орга 
порушенням психіки та

орядок денний

Пі

Голосували:

Ясенюк І. Є. -  «за» 
Романчук О.М. -+■ «за», 
Залізняк О.С. -  «за», Лей

За —9 чол., проти

Го

ретендентів і 
В конкурсі на 

тва «Рівнен<Ь 
нічними ура» і 
аліативної дон

зас ідання окремої конкурсної комісії:

Рішення прийнято одноголосно.

Лозова О.В 
мон О.О. -  «за 

ун Н.І. — «за».

О чол., “утрималЦ

доданих до них документі^ та прийняття 
зайняття посади генерального директора 
:ький обласний спеціалізфваний центр 
еннями центральної нервової системи з 
змоги дітям» Рівненської обласної ради.

-  «за», Самардак К 
», Рева М.В. -  «за», Кравеці

.В. -  «за»,
,ь О.В. -  «за»,

сь ” ч- 0 чол.

Порядок денний засіданця окремої кон

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

куреної комісії затверджено,

Про розгляд заяв п| 
рішення щодо їх участі 
комунального підприєм 
реабілітації дітей з орга 
порушенням психіки та п

Слухали:

- копію паспорта громадян
- резюме,
- автобіографію,
- документи про освіту 
категорію, підвищення кд 
досвід роботи,
- згоду на обробку персон
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС прО відсутн

о|рядрку ДЕННОГО

ДйДяття посади генерально го директора
етендентів і доданих до них документів (та прийняття 
конкурсі на зі 

два «РівненсЬ
пчними ураженнями центральної нервовОЇ системи 
з|ліативної допомоги дітям» Рівненської оба

кий обласний спеціалізований центр

Ясенюка Ігоря Євгеновича -  голову комісії, який зачитав заяву про участь в 
конкурсі Кравця Олега 
документів:

ласної ради

Володимировича та перелік доданих до заяви 

ина України,

науковий 
аліфікації, труД

альних даних

ість судимост

туДінь, вчене звання, кваліфікаційну
ов^ кнцжку, документ що підтверджує



Ні

- медичні довідки про 
психоневрологічному та
- попередження стосов 
корупції» вимог та обме
- заяву про відсутність у
- підтвердження подай 
функцій держави або міф

Вирішили:

стан здоров я 
наркологічном 
о встановлен 

жень,
діях особи конфлі 
ця декларації оі 
іцевого самоврадув

щодо перебування особи на обліку у 
у закладі охорони здоров’я, 
их Законом України «Про запобігання

ре,

1. Документи, над
вимогам постанови Кабінету Міністрів

2. Допустити Кравця Олега Воіі 
зайняття вакантної посади генерального 
«Рівненський обласний іщеціалізованиц 
ураженнями центральної 
допомоги дітям» Рівненс

3. Взяти до відома,
Володимирович о учасни

4. Заслухари конк 
провести з ним сщівбесіі 
яке відбудеться 15.01.2(|) 
обласної ради.

5. Взяти до відома, 
проінформований про при

ані Кравцем Олегом Володимировичем,

Голосували:

Ясенюк І.Є. -і «за» 
Романчук О.М. -  «за», Гб 
Залізняк О.С. -  «$а», Лев)

‘За ” - 9  чол., “проти ” -

Рішення прийняте.

Слухали:

Ясенюка Ігоря Євгеновичі 
конкурсі КовалюКа Васил}
- копію паспорта громадя
- резюме,
- автобіографію,
- документи прр освіт 
категорію, підвищення 
досвід роботи,

КІІ

нервової систе 
ької обласної 
]ЦО з моменту 
ком конкурсу, 

урсну пропози)Щю 
у на наступно 
21 об 11.00

України від 27.12.2017 № 1 
одимировича до участі в 

иректора комунального 
нтр І реабілітації дітей з 
з порушенням психіки ті;

що присутній 
йняття цього рішення

Лозова О.В 
гіюн О.О. -  «за|>: 
із Н.І. — «за».

ктів інтересів, 
бобщ уповноваженої 
ання, за минулий рік.

на виконання

МУ 
д.го,

Кррвецч Олег Володимирович особисто

чол., “утримались ” -+ 0 чол

<й -  голову комісії, який зачитав заяву про участь 
Дмитровича тг|а Ц' 

ина України,

V, науковий стущ 
бліфікації, трудову

відповідають 
094.

Д 
цр 

іИ и 
ди

прийняття даного рішення

конкурсі 
підприємст 
органічни 

а паліативи

■Сравець Ол ег

на
ва

ми
ої

таКравця Олега Володимировича 
засіданні окремої конкурсної комісії, 

в кфб.ЗОІ приміщення Рівненської

,Р|
«$а», Самардак К. 

рва Й4.В. -  «за», Кравець
В. -  

О.В.
«за»,
«за»,

Єрел|ік доданих до заяви

нь, вчене звання, к 
книжку, документ що

документів:

валіфікаційну
підтверджує

в



- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію
- довідку МВС про відсу
- медичні ДОВІДКИ про 
психоневрологічному тд
- попередженню стосов
корупції» вимог та обме: 

заяву про відсутність у

функцій держави або міу
- підтвердження подання декларації

Вирішили:

1. Документи, наДані Ковалюко
вимогам постанови Кабін

2. Допустити Кофшюка Василя

ність судимості, 
стан здоров’я, щ 
наркологічному 34; 
о встановлених 
ень,
іях особи конфліктів

цевого самоврі

зайняття вакантної посад и генерального директора комунального
«Рівненський обласний 
ураженнями центральної 
допомоги ДІТЯМ»! Рівненс 

3. Взяти До від ом

дуД

м Едсилем Дмитровичем,
ету Міністрів Укр

яке відбудеться 15.01.2$j21 об 11.00 род. 
обласної ради.

5. Взяти др відома 
проінформований про при

Голосували: .
Ясенюк І.Є. ч «за», 
Романчук О.М. -  «за», Гбі 
Залізняк О.С. -  «За», Леву

“За ” — 9 чол., “п^оти ” 

Рішення прийняте.

одо І перебування особи на обліку у 
к лад і охорони здоров’я.
Законом України «Про запобігайня

оЄоби
анн

Дмитровича до участі в

Лозова О.В 
Дюн О.О. -  «з$: 
н Н.І. -  «за»

0 чол., “утрим,

Слухали:

Ясенюка Ігоря Євгенович. 
конкурсі Боярчука Волф}, 
документів:
- копію паспорта громадя
- резюме,
- автобіографію,

аїни} від 27.12.2017 № 1094.

ми
з по

спеціалізований црі 
нервової системи 

лкої обласної ради.
, що з моменту 

Василь Дмитрович є учасником конкурсу.
4. Заслухаїти конкурсну пропозиції^ Ковалюка Василя Дмитровича 

провести з ним рпівбесфу на наступному засіданні окремої конкурсної коміції,

інтересів,
, уповноваженої 
я, за минулий рік.

на виконання

нтр

«за», Самардак К. 
Д, РЬва М.В. — «за», Кравець

ГаЛЫС

а -  голову комісії 
имира Анатодійй

нина України,

реабілітації дітей з

відповідають

конкурсі на 
підприємства

рушенням психіки та паліативної

прийняття даного рішення Ковалюк

та

органічни

в каб.301 приміщення

що присутній Ковалюк Василь Дмитрович особисто 
йняття цього рішення.

0 чол.

Рівненської

В. -  
О.В.

«за», 
-  «за»,

, я 
вич

Юии зачитав заяву 
а та перелік додан

ijipo участь в 
их до заяви



ту, науковий 
валіфікації, тб

- документи Еро осві 
категорію, підвищення іс 
досвід роботи*
- згоду на обробку перевальних даних
- конкурсну пропозицію
- довідку МВС про відсутність судимості, ;
- медичні довідки про 
психоневрологічному та
- попередженні стосов 
корупції» вимог та обме:
- заяву про відсутність у
- підтвердженні подай 
функцій державі або міф

Вирішили:

ураженнями ценігральної

тан здоров я 
арко логічному з$ 
о встановлених 
ень,

діях особи конфліктів 
ня декларації особи

ступінь, вчене звання, кваліфікаційну
удрізу к

цевого самоврядування, за минулий рік.

КОР1. Документи, н
відповідають вимогам постанови КабШет 
№ 1094.

2. Допустили Боярчука Володимира А 
зайняття вакантної посад
«Рівненський обласний спеціалізований

допомоги дітям»
3. Взяти д 

Володимир Анат
4. Заслухат 

та провести з 
комісії, яке від

о відом
ОЛ1ИОВИЦ
И конкурі

Рівненсь

адані Боярч}

нижку, документ що підтверджує

щОДО

и генерального де

нервової систс
кої обласної ра,

а, що з моменту

Голосували:
Ясенюк І. Є. -  
Романчук О.М. -

«за», Лозова О.В 
«за», Гомон О.О. -  «зак 

Залізняк О.С. -  «За», Левун Н.І. -  «за».

“За ” - 9  чол., “проти ” -

Рішення прийняту.

є учасником конкурс}'.
сну пропозиц ю Б

им співбесіду на наступ
15.01.2021

перебування особи на обліку у 
клаїі охорони здоров’я,
Законом України «Про запобігання

у Міністрів України в

Цр
ми
ди

ірудетьсу 
Рівненської обласної рад|і

5. Взяти до відома, що присутній 
особисто проінформований про прийняітя ік

інтересів, 
уповноваженої на виконання

і Володимиром Анатолійовичем,

об

ід 27.12.2017

в конкурсі нанатолшовича до участі 
ректора комунального Підприємства 
нтр реабілітації дітей з| органічними 

з попущенням психіки та паліативної

прийняття даного рішення Боярчук

11.0

і
0 чол., “утримачис\ь ” -

оярчука Володимира Анатолійовича 
дому засіданні окремої конкурсної 

0 год. в каб.301 прйміщен ня

Боярчук Володимир Анатолійович 
ього рішення.

«За», Самардак К.В. -  «за|», 
рва М.В. -  «за», Кравець О.В. -  «за}»,

0 чол.



Г олова комісії 

Секретар 

Члени комісії

I.Ясеню: 

О.Лозов; 

К.Самар, 

О.Роман 

О.Г омон 

М.Рева 

О.Краве 

О.ЗалізЦ 

Н.Левун

к

а

»дак

ічук

ць

як


