
ПРОТОКОЛ №2
засідання постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття 

посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Рівненської області

12.11.2019 10.00 год. каб.301

Місце проведення: Рівненська обласна рада

Конкурсна комісія створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затверджена рішенням 
Рівненської обласної ради від 16.03.2018 № 883 «Про утворення постійно діючої конкурсної 
комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами від
15.03.2019 №1299 та згідно з протоколом від 22.10.2019 №1 загальних зборів трудового 
колективу комунального підприємства «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської 
обласної ради.

Присутні: Редько В.Я.- голова комісії, Лозова О.В. -  секретар, члени комісії: Іванішин Є.С.. 
Дундюк І.В., Романчук О.М., Данильчик К.І., Закраєвська Т.В., Кобринчук Т.В.

Відсутні: Романюк Я.Р.

На засіданні постійно діючої конкурсної комісії присутні працівники виконавчого 
апарату обласної ради, претенденти на зайняття посади директора комунального 
підприємства «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.

Засідання постійно діючої конкурсної комісії вів голова комісії Редько Валерій Ярославович.

Слухали:
Редька Валерія Ярославовича -  голову комісії, який запропонував затвердити порядок денний 
засідання комісії.

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідання постійно діючої конкурсної комісії:

Порядок денний:

Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів га прийняття рішення 
щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласна 
психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.

Г олосували:
Редько В.Я. -  «за». Лозова О.В. -  «за». Романчук О.М. -  «за». Іванішин Є.С. -  «за». 
Дундюк І.В. -  «за», Данильчик К.І.- «за», Закраєвська Т.В. «за». Кобринчук Т.В. -  «за».
“За ” -  8 чол., "проти ” -  0 чол., "утримались " -  0 чол.
Рішення прийнято одноголосно.

Порядок денний засідання постійно діючої конкурсної комісії затверджено.
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення 
щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласна 
психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.

Слухали:
Редька Валерія Ярославовича - голову комісії, який зачитав заяву про участь в конкурсі 
Мізюк Катерини Геннадіївни та перелік доданих до заяви документів:
- копію паспорта громадянина України.
- резюме.
- автобіографію,
- документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, 
підвищення кваліфікації, трудову книжку, документ що підтверджує досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог 
та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів,
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування.'за минулий рік.

В обговоренні взяли участь:

Данильчик К.І.. Романчук О.М.

Вирішили:
1. Документи, надані Мізюк Катериною Геннадіївною, відповідають вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.
2. Допустити Мізюк Катерину Геннадіївну до участі в конкурсі на зайняття вакантної 

посади директора комунального підприємства «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» 
Рівненської обласної ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Мізюк Катерина 
Геннадїївна є учасником конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Мізюк Катерини Геннадіївни та провести з нею 
співбесіду на наступному засіданні постійно діючої конкурсної комісії, яке відбудеться
12.11.2019 об 11.00 год. вкаб.301 приміщення Рівненської обласної ради.

5. Взяти до відома, що присутня Мізюк Катерина Існнадіївна особисто 
проінформована про прийняття цього рішення.

Голосували:
Редько В.Я. «за». Лозова О.В. «за», Романчук О.М. «проти», Іванішин Є.С. -  «за», 
Дундюк І.В. -  «за», Данильчик К.1. «за», Закраєвська Т.В. «за», Кобринчук Т.В. -  «за».

«За» -  7, «проти» -  1, «утрималось» -  0. «не голосували» - 0.

Рішення прийняте.

Слухали:
Редька Валерія Ярославовича голову комісії який зачитав заяву про участь в конкурсі 
Пахнюка Миколи Івановича та перелік доданих до заяви документів:
- копію паспорта громадянина України,
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- резюме.
- автобіографію,
- документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, 
підвищення кваліфікації, трудову книжку, документ що підтверджує досвід роботи,
- згоду на обробку персональних даних
- конкурсну пропозицію,
- довідку МВС про відсутність судимості,
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я,
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог 
та обмежень,
- заяву про відсутність у діях особи конфліктів інтересів,
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за минулий рік.

Вирішили:
1. Документи, надані Пахнюком Миколою Івановичем, відповідають вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.
2. Допустити Пахнюка Миколу Івановича до участі в конкурсі на зайняття вакантної 

посади директора комунального підприємства «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» 
Рівненської обласної ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Пахнюк Микола Іванович 
є учасником конкурсу.

4. Заслухати конкурсну пропозицію Пахнюка Миколи Івановича та провести з ним 
співбесіду на наступному засіданні постійно діючої конкурсної комісії, яке відбудеться
12.11.2019 об 11.00 год. в каб.301 приміщення Рівненської обласної ради.

5. Взяти до відома, що присутній Пахнюк Микола Іванович проінформований про 
прийняття цього рішення.
Голосували:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романчук О.М. -  «за». Іванішин Є.С. -  «за». 
Дундюк І.В. -  «за», Данильчик К.І.- «за», Закраєвська Т.В. -  «за». Кобринчук Т.В. -  «за».
«За» -  8. «проти» -  0. «утрималось» - 0. «не голосували» - 0.

Рішення прийнято.

Слухали:
Редька Валерія Ярославовича -  голову комісії який запропонував перенести наступне 
засідання конкурсної комісії з 11.00 на 11.10.
Голосували:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романчук О.М. -  «за», Іванішин Є.С. -  «за», 
Дундюк І.В. -  «за», Данильчик К.І.- «за»/Дакраєвська Т.В. -  «за», Кобринчук Т.В. -  «за».
«За» -  8, «проти» -  0. «утрималось» -  0У«не го/йсували» - 0.
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