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Окрема кон 
Міністрів У  країн 
проведення конкурсу 
закладу охорони здорр 
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Відсутні: СамардакК.ІЗ.

Засідання окремої 
Євгенович.

Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгена 
порядок денний засідац
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ПРОТОКОЛ №2
длн проведення конкурсу на зайняття 

унального підприємства «Рівненський 
Я населення» Рівненської обласної ради

10.00 год. каб.301

сг

КОМІСІЯ СТВСІ1

27.12.2017 
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голова коміф 
О .М ., Гомон 
дик Л.О.
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ОМІ сії рів голова комісії Ясенюк Ігор

на виконання постанови Кабінету 
1094 «П ро затвердження Порядку 
керівника державного, комунального 

і ненця Рівненської обласної ради від 
місію для проведення конкурсів на 
орони здоров’я спільної власності 
зненської області», рішення обласної 

представників Рівненської обласної 
Ьної комісії для проведення конкурсів 

Є хорони здоров’я спільної власності 
Рівненської області», розпорядження 

2021 №03 «П ро формування окремої 
су на зайняття посади генерального 
нецський обласний центр психічного

ї, Лозова О.В. -  секретар комісії, члени 
О.О., Волчко Б.П., Удодік Ю .В.,

їси, який запропонував затвердити 
лої Комісії.

засі дання окремої конкурсної комісії:



П орядок денний:

Про розгляд заяй 
рішення щ одо їх  участі 
комунального підпри 
населення» Рівненської*!

За -  «8 » , утримались -

«за» 
« зі і:

5
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Лозова О.Е. - «:
ГОЛ ОСУВАЛИ :
Ясенюк І.Є. -  
Гомон О.О. -
Ж имолостнова Т.П. -  <іза», ДІДик Л.О. -І- «з

претендентів і доД 
в конкурсі на зай 

ства «рівненський 
обласної ради.

Рішення прийнято одноголосно.

Порядок денний засіда ння окремої кої кур

уЧі
Про розгляд 

рішення щ одо їх  
комунального підп 
населення» Рівненсь

Слухали:

дних до них документів та прийняття 
няті}я посади генерального директора 
обласний центр психічного здоров’я

Волчко Б

«О», проти -  «О»,

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

претендентів 1 
конкурсі на 

ства «Рівненсь 
обласної ради.
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за», Романчук О.М . 
«за», Удодік Ю .В.

«за»,
«за»,

гної комісії затверджено. 

я Д к У  ДЕННОГО

Доданих! до них документів та прийняття 
зайнятті посади генерального директора 
кий обласний центр психічного здоров’я

і, я|ши зачитав заяву про участь в 
ОДега Святослав<1>вичД та перелік доданих до заяви

Ясенюка Ігоря Євгеновича -  Голову комісі 
конкурсі Колбача 
документів:
- копію паспорта громадянина України,
- резюме,
-  а в т о б іо гр а ф ію ,

- документи про 
категорію, підвищення 
досвід роботи,
- згоду на обробку ііерс<Ьн$льниіх даних
- конкурсну пропозицію ,
- д о в ід к у  М ВС п р о  в ід с у т н іс т ь  СУДИМ0СТ[1,

- медичні довідки

осв  пу, науковий ступінь
іфікації, трудову книжку, документ щ о підтверджує

про стан здоров я, 
психоневрологічному тг наркологічному

функцій держави або місцевого самовря, іува ння

попередження стосовно встановлених Законом України «П ро запобігання 
корупції» вимог та обмежень,
- заяву про відсутність у діях осрби конфліктів інтересів 

підтвердження в ода га ї декларації осрби,

вчене звання, кваліфікаційну

щ одо церебування особи  на обліку у 
закладі охорони здоров’я,

уповноваженої 
за минулий рік.

на виконання
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1. Документи, к: 
вимогам постанови К

2. Допустит 
зайняття вакантно 
«Рівненський обласн і 
обласної ради.

3. Взяти до відо 
Святославович є учасн

4. Заслухати: ко 
провести з ним співб 
яке відбудеться 29.01 
обласної ради.

5. Взяти до

ГОЛ ОСУВАЛИ :
Ясенюк І.Є. -  
Гомон О.О. -  
Ж имолостнова Т.П. -  «за»

аДані Колбачем 
інету Міністрів 

Юлбача Олега 
ади генеральної 

центр психіи

їла. щ о з моменту прийняття даного рішення Колбач Олег 
ом конкурсу, 

курену пропозицій К 
е)сіду на наступному засі 

2021 об  11.00 год в

ИКі

ні

в ідема, щ о присутні 
проінформований про (прийняття цього

«за», 
«з|а»

За -  «8 » , утримались -  

Рішення прийняте.

ОлЬгом Святославовичем, відповідають 
У к^аЦ і від 27.12.2017 №  1094.

ославовича до участі в конкурсі на 
иректора комунального підприємства 

Много Здоров’я населення» Рівненської

Лозова О.В 
Вфлчко ]>.П. 

►>, Дідик Л .0 .1- «з

«0 » , проти -  «0>-

вят 
о

й Колбач Олег Святославович особисто 
рішення.

олбача Олега Святославовича та 
данні окремої конкурсної комісії, 
каб.301 приміщення Рівненської

t  «за», Романчук О.М . -  «за», 
«за», Удодік Ю .В .- «за»,

&».

Голова комісії 

Секретар 

Члени комісії

ГЯсенюк

О.Лозова

О.Романчук

О .Гомон

Б.Волчко

Ю .Удодік

Т.Ж имолостнова

Л.Дідик


