
ПРОТОКОЛ №3
засідання постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття 

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

12.11.2019 11.10 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.

На засіданні присутні члени постійно діючої конкурсної комісії:
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:

1. Заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід з учасниками 
конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунаїьного підприємства «Обласна 
психіатрична лікарня» 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 керівника комунального підприємства «Обласна 
психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.

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 чол., “проти ’’ 0 чол., “утримались ” 0 чол.
Порядок денний засідання постійно діючої конкурсної комісії затверджено.
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесід з учасниками 
конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласна психіатрична 
лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.

Виступив:
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, проінформував про критерії оцінки конкурсних 
пропозицій та запропонував заслухати конкурсну пропозицію учасника конкурсу Пахнюка 
Миколи Івановича та провести з ним співбесіду.

Виступив:
Пахнюк Микола Іванович -  озвучив конкурсну пропозицію.

В обговоренні взяли участь:
Романчук О.М.. Іванішин Є.С.. ДанильчикЬС.І.

Вирішили:
Заслухану інформацію взяти до відома.

Голосували: "за” -  8 чол., "проти ” -  0 чол., "утримались " -  0 чол.

Виступив:
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонував заслухати конкурсну пропозицію 
учасника конкурсу Мізюк Катерини Геннадіївни та провести з нею співбесіду.

Виступила:
Мізюк Катерина Геннадіївни -  озвучила конкурсну пропозицію.

В обговоренні взяли участь:
Данильчик К.І.. Закраєвська Т.В.

Вирішили:
Заслухану інформацію взяти до відома.

Голосували: "за ” -  8 чол., "проти ” -  0 чол., "утримались ” - 0 чол.

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 підприємства «Обласна 
психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.
Виніс на голосування кандидатуру Пахнюка Миколи Івановича.

Голосували:
Редько В.Я. «за». Лозова О.В. «за». Романчук О.М. «проти». Іванішин С.С. -■ «проти»,
Дундюк І.В. - «проти», Данильчик К.І.- «за». Закраєвська Т.В. -  «за». Кобринчук Т.В. -  «за». 
«За» -  5, «проти» 3, «утрималось» -  0.
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Виступив:
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, виніс на голосування кандидатуру Мізюк 
Катерини Геннадіївни

Голосували:
Редько В.Я. -  «утримався», Лозова О.В. -  «утрималася», Романчук О.М. -  «утрималася», 
Іванішин Є.С. -  «за», Дундюк І.В. -  «за», Данильчик К.І.- «утрималася», Закраєвська Т.В. -  
«утрималася», Кобринчук Т.В. -  «утрималася».
«За» -  2, «проти» -  0, «утрималось» -  6.

Вирішили:
За результатами голосування більшістю голосів визнати переможцем конкурсу на 

зайняття посади директора комунального підприємства «Обласна психіатрична лікарня 
с.Орлівка» Рівненської обласної ради Гіахнюка Миколу Івановича.

3. Про внесення відповідного подання голові Рівненської обласної ради про 
призначення переможця конкурсу на посаду керівника комунального підприємства «Обласна 
психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради.
Виступив:
Редько Валерій Ярославович -  голова комісії, запропонував підготувати відповідне подання 
голові Рівненської обласної ради про призначення переможця конкурсу Пахнюка Миколу 
Івановича на посаду керівника комунального підприємства «Обласна психіатрична лікарня 
с.Орлівка» Рівненської обласної ради.
Г олосували:
Редько В.Я. -  «за», Лозова О.В. -  «за», Романчук О.М. -  «утрималася». Іванішин Є.С. -  
«проти», Дундюк І.В. -  «утримався», Данильчик К.І. «за», Закраєвська Т.В. «за». 
Кобринчук Т.В. -  «за».
«За» -  5, «проти» -  1, «утрималось» -  2

Вирішили:
1. Внести голові Рівненської обласної ради відповідне поданням про призначення на 

посаду керівника комунального підприємства «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» 
Рівненської обласної ради Пахнюка Миколу Івановича.

2. Доручити голові постійно діючої конкурсної комісії Редьку Валерію Ярославовичу та 
секретарю Лозовій Оксані Василівні підписати відповідне подання про призначення на

Т.Кобринчук


