
ПРОТОКОЛ №4
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

25.04.2019 11.30 каб.301

Місце проведення: Рівненська обласна рада
і

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 02.04.2019 
№1-03/2019 загальних зборів трудового колективу комунального закладу 
«Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної 
ради.

Присутні: Редько В.Я. -  голова комісії, Лозова О.В. -  секретар, члени комісії: 
Романчук О.М., Романюк Я.Р., Іванішин Є.С., Дундюк І.В., Колесніков О.М., 
Малеш О.Р., Селіванов А.А., а також представники виконавчого апарату 
обласної ради.

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 є правоможним.

На засіданні постійно діючої конкурсної комісії присутні претенденти на 
зайняття посади директора комунального закладу «Рівненський обласний 
протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної ради, депутати обласної 
ради, представники громадськості та представники засобів масової інформації.

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

СЛУХАЛИ:

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

Затвердити наступний порядок денний засідання постійно діючої конкурсної 
комісії:

Порядок денний:

1. Заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід з 
учасниками конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального 
закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської 
обласної ради.

2. Визначення шляхом; голосування однієї кандидатури, яка відповідає 
встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 
вимогам, -  переможця конкурсу.

3. Про внесення відповідного подання голові Рівненської обласної ради 
про призначення переможця конкурсу на посаду директора комунального 
закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської 
обласної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
і

Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романюк Я.Р. -  «за», Романчук О.М. -  
«за», Іванішин Є.С. -  «за», Дундюк І.В. -  «за», Колесніков О.М. -  «за», 
Малеш О.Р. -  «за», Селіванов А.А. -  «за».

“За” -  9, “проти” -  0, “утримались” -  0.

Рішення прийнято.
Порядок денний засідання постійно діючої конкурсної комісії затверджено.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід з 
учасниками конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу 
«Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської 
обласної ради.

ВИСТУПИВ:

Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонував заслухати конкурсну 
пропозицію учасника конкурсу Авруки Федора Сергійовича та провести з ним 
співбесіду.

СЛУХАЛИ:

Аврука Федора Сергійовича, який озвучив конкурсну пропозицію.



В обговоренні взяли участь:

Романюк Я.Р, Дундюк І.В., Аврука Ф.С.

З

ВИРІШИЛИ:

Заслухану інформацію взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романюк Я.Р. -  «за», Романчук О.М. -  
«за», Іванішин Є.С. -  «за», Дундюк І.В. -  «за», Колесніков О.М. -  «за», 
Малеш О.Р. -  «за», Селіванов А.А. -  «за».

“За” -  9, “проти” -  0, “утримались” -  0.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ:

Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонував заслухати конкурсну 
пропозицію учасника конкурсу Лазаревича Юрія Миколайовича та провести з 
ним співбесіду.

СЛУХАЛИ:

Лазаревича Юрія Миколайовича, який озвучив конкурсну пропозицію.

В обговоренні взяли участь:

Романюк Я.Р., Колесніков О.М., Дундюк І.В., Селіванов А.А., Малеш О.Р., 
Лазаревич Ю.М.

Виступила з дозволу комісії депутат обласної ради Гордійчук Д.Ю щодо 
відсутності на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
декларації Лазаревича Юрія Миколайовича, як кандидата на посаду.

ВИРІШИЛИ:

Заслухану інформацію взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романюк Я.Р. -  «за», Романчук О.М. -  
«за», Іванішин Є.С. -  «за», Дундюк І.В. -  «за», Колесніков О.М. -  «за», 
Малеш О.Р. -  «за», Селіванов А.А. -  «за».

“За” -  9, “проти” -  0, “утримались” -  0.

Рішення прийнято.
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ВИСТУПИВ:

Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонував заслухати конкурсну 
пропозицію учасника конкурсу Кравця Олега Володимировича та провести з 
ним співбесіду.

СЛУХАЛИ:

Кравця Олега Володимировича, який озвучив конкурсну пропозицію.

В обговоренні взяли участь:

Селіванов А.А., Романюк Я.Р., Кравець О.В.

ВИРІШИЛИ:

Заслухану інформацію взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романюк Я.Р. -  «за», Романчук О.М. -  
«за», Іванішин Є.С. -  «за», Дундюк І.В. -  «за», Колесніков О.М. -  «за», 
Малеш О.Р. -  «за», Селіванов А.А. -  «за».

“За” -  9, “проти” -  0, “утримались” -  0.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, який зауважив, що надійшла 
вимога від депутата обласної ради Гордійчук Д.Ю. щодо невідповідності 
документів, наданих Аврукою Федором Сергійовичем, вимогам, встановленим в 
пункті 28 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я, який затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, а саме щодо 
підтвердження наявності у претендента стажу роботи на керівних посадах 
відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (зі 
змінами).
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запитав у членів комісії пропозиції 
щодо порушеного депутатом питання.
Члени комісії запропонували взяти заяву до відома та врахувати її при 
прийнятті остаточного рішення.

Бучинський Олексій Андрійович -  заступник голови обласної ради, зауважив про 
застереження, що були зазначені, можуть спричинити судові позови. Також
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звернувся до учасника конкурсу Авруки Федора Сергійовича із запитанням, чи 
не маєте він наміру зняти свою кандидатуру.

Аврука Федір Сергійович відповів, що не має такого наміру, і запевнив, що має 
стаж на керівних посадах у фармацевтичній галузі.

2. Визначення шляхом голосування однієї кандидатури, яка 
відповідає встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 № 1094 вимогам, -  переможця конкурсу.

ВИСТУПИВ:

Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонував провести 
голосування та обрати переможця конкурсу на зайняття посади директора 
комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» 
Рівненської обласної ради.

Виніс на голосування питання щодо обрання переможцем конкурсу на зайняття 
посади директора комунального закладу «Рівненський обласний 
протитуберкульозний , диспансер» Рівненської обласної ради кандидатуру 
Авруки Федора Сергійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романюк Я.Р. -  «утримався», 
РоманчукО.М. -  «утрималась», Іванішин Є.С. -  «не голосував», Дундюк І.В. -  
«не голосував», Колесніков О.М. -  «за», Малеїн О.Р. -  «за», Селіванов А.А. -  
«за».

“За” -  5, “проти” -  0, “утримались” -  2, «не голосували» -  2.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати переможцем конкурсу на зайняття посади директора 
комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» 
Рівненської обласної ради Авруку Федора Сергійовича.

ВИСТУПИВ:

Редько Валерій Ярославович — голова комісії, виніс на голосування питання 
щодо обрання переможцем конкурсу на зайняття посади директора 
комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» 
Рівненської обласної ради кандидатуру Кравця Олега Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «не голосував», Лозова О.В. -  «не голосувала», Романюк Я.Р. -  
«утримався», Романчук О.М. -  «утрималась», Іванішин Є.С. -  «не голосував»,
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Дундюк І.В. -  «не голосував», Колесніков О.М. -  «утримався», Малеш О.Р. -  
«утрималась», Селіванов А.А. -  «утримався».

“За” -  0, “проти” -  0, “утримались” -  5, «не голосували» - 4.

Рішення не прийнято.

ВИСТУПИВ:

Редько Валерій Ярославович — голова комісії, виніс на голосування питання 
щодо обрання переможцем конкурсу на зайняття посади директора 
комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» 
Рівненської обласної ради кандидатуру Лазаревича Юрія Миколайовича.

ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. -  «утримався», Лозова О.В. -  «утрималась», Романюк Я.Р. -  «за», 
Романчук О.М. -  «за», Іванішин Є.С. -  «за», Дундюк І.В. -  «за», 
Колесніков О.М. -  «утримався», Малеш О.Р. -  «утрималась», Селіванов А.А. -  
«утримався».

“За” -  4, “проти” -  0, ‘‘утримались” -  5, «не голосували» -  0.

Рішення не прийнято.

3. Про внесення відповідного подання голові Рівненської обласної 
ради про призначення переможця конкурсу на посаду директора 
комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний 
диспансер» Рівненської обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:

Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, зачитав текст подання голові 
Рівненської обласної ради про призначення переможця конкурсу Авруки 
Федора Сергійовича на посаду директора комунального закладу «Рівненський 
обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної ради.

Іванішин Євгеній Сергійович -  член комісії, зауважив, що кандидат Аврука Федір 
Сергійович не відповідає вимогам конкурсу, з цього приводу він додав окрему 
думку (додається).

ВИРІШИЛИ:

Внести голові Рівненської обласної ради відповідне подання про 
призначення на посаду директора комунального закладу «Рівненський обласний 
протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної ради Авруки Федора 
Сергійовича.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Редько В.Я. — «за», Лозова О.В. -  «за», Ромашок Я.Р. -  «за», Романчук О.М. -  
«утрималась», Іванішин Є.С. -  «утримався», Дундюк І.В. - «утримався», 
Колесніков О.М. -  «за», Малеш О.Р. -  «за», Селіванов А.А. -  «за».

“За” -  6, “проти” -  0, “утримались” -  3.

Рішення прийнято.

Голова комісії 

Секретар 

Члени комісії:

B. Редько 

О. Лозова

0. Романчук 

Р. Романюк

C. Іванішин

1. Дундюк

О. Колесніков 

О. Малеш 

А. Селіванов



Окрема думка

Конкурс на зайняття вакантної посади 
директора КЗ «Рівненський обласний 
протитуберкульозний диспансер» РОР

Члена постійно діючої комісії для проведення конкурсів на зайняття посад 

керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст, Рівненської області щодо проведення конкурс на зайняття 

вакантної посади директора КЗ «Рівненський обласний протитуберкульозний 

диспансер» РОР Іванішина Євгеній Сергійовича.

Кандидат на посаду головного лікаря Аврука Федір Сергійович не надав на 

розгляд комісії, у встановленому порядку проведення конкурсу, документів, які 

підтверджують наявний у нього стаж роботи щонайменше 7 років на керівній 

посаді, що є однією із вимог участі у конкурсі. Відповідно, вважаю, що 

претендент Аврука Ф.С. не міг бути допущений до участі у конкурсі та, 

відповідно, стати його переможцем.

25 квітня 2019 року Іванішин Є.С.


