
          11.03.2020                                                                                м. Київ 

                  Протокол 

 

Засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва  

 

Присутні члени комісії: 

АНДРЄЄВ В.І. – перший заступника голови Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова комісії; 

ТУРЕНОК І.В. – заступника начальника відділу охорони здоров’я, секретар 

комісії;  

НАЗАРЧУК М.А. – начальник юридичного відділу, член комісії; 

ШЕПЕТІН О.В. – заступник начальника відділу управління персоналом, 

 член комісії; 

ГЛОНЬ Н.Л. – зав. амбулаторії КНП «ЦПМСД № 1» Шевченківського району   

м. Києва, член комісії; 

ГРИГОР’ЄВА О.П. – зав. амбулаторії № 1  КНП «ЦПМСД № 1» 

Шевченківського району   м. Києва, член комісії; 

КАЗАКОВА В.Ф. -   зав. амбулаторії № 10  КНП «ЦПМСД № 1» 

Шевченківського району   м. Києва, член комісії 

ЧИЖ Ю.І. – голова Громадської ради при Шевченківській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

      

 

На засіданні комісії присутні особи, які подали документи на участь у 

конкурсі Рейф В.І. і Охтень В.І. 

 

Порядок денний: 

 

1. Інформація щодо поданих заяв претендентами для участі у конкурсі.  

 

 Доповідає:                                                       Шепетін О.В.– член комісії   

                                   

      2. Інформація для членів комісії щодо подальшого вивчення документів, що 

надаються претендентами на відповідність переліку, визначеному у конкурсних 

вимогах (згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого 

Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094). 

 

 Доповідає:                                                       Туренок І.В. – секретар комісії 

 

      3. Запрошення претендентів (почергово) для самостійного відкриття 

конвертів з документами та передачі їх на розгляд конкурсної комісії.  

 



  

Доповідає:                                                        Андрєєв В.І. – голова комісії 

 

       4. Вивчення документів, що надаються претендентами на відповідність 

переліку, визначеному у конкурсних вимогах та прийняття рішення щодо 

допуску претендентів до наступного засідання конкурсної комісії, де 

відбуватиметься заслуховування конкурсної пропозиції учасників конкурсу, 

проведення співбесіди тощо.  

 

Доповідає:                                                        Андрєєв В.І. – голова комісії 

 

Голосування (за кожного претендента окремо). 

 

      5. Визначення часу проведення наступного засідання конкурсної комісії, яке 

відбудеться 18.03.2020 (дата затверджена рішенням конкурсної комісії                       

від 07.02.2020), де заслуховуватиметься конкурсна пропозиція учасників 

конкурсу, проведення співбесіди, врахування відповідності учасників конкурсу 

та їх конкурсної пропозиції встановленим вимогам, голосування з відбору 

однієї кандидатури – переможця конкурсу. 

 

Доповідає:                                                        Андрєєв В.І. – голова комісії  

                                                                          Туренок І.В. – секретар комісії  

 

Голосування. 

 

           Андрєєв В.І. Прошу членів комісії голосувати щодо затвердження 

порядку денного. Голосування: «за» - 8,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

   

  

       1.Доповідає член комісії Шепетін О.В. Оголошує заяви, які подані до участі 

у конкурсі. На конкурс подали документи Рейф В.І. і Охтень В.І. 
 

       2. Доповідає секретар комісії Туренок І.В. щодо подальшого вивчення 

документів, що надаються претендентами на відповідність переліку, 

визначеному у конкурсних вимогах (згідно з Порядком проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 

здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094). 

 

       3.Голова комісії Андрєєв В.І. запрошує претендентів особисто відкрити 

пакети з документами та надати їх комісії. 

 

       4. Членами комісії проводяться вивчення документів кожного з 

претендентів щодо відповідності переліку, визначеному Порядком проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017 № 1094. 

         



  

         Висновок комісії :  

     - перелік документів Рейф В.І. відповідає переліку, визначеному Порядком 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017      

№ 1094. 

     - перелік документів Охтеня В.І. відповідає переліку, визначеному Порядком 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2017            

№ 1094. 

 

Андрєєв В.І. Прошу членів комісії голосувати за допущення Рейф В.І.,                 

до подальшої участі у конкурсі. 

Голосування: «за» - 8,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Андрєєв В.І. Прошу членів комісії голосувати за допущення Охтеня В.І. до 

подальшої участі у конкурсі. 

Голосування: «за» - 8,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

         5. Андрєєв В.І. Пропоную засідання конкурсної комісії з розгляду 

конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та 

здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї 

кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу 

провести 18 березня 2020 року об 11:00 за адресою: м. Київ,                                      

вул. Б. Хмельницького, 24,  4 поверх, каб. 406, Шевченківська районна в місті 

Києві державна адміністрація. 

 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за час проведення конкурсу об 11:00 

18.03.2020. 

 Голосування:  «за» - 8, «проти»- 0, «утримались» - 0. 

        6. Андрєєв В.І.: Прошу Туренок І.В. забезпечити проведення  відеозапису  

засідання конкурсної комісії 18.03.2020 під час заслуховування конкурсних 

пропозицій учасників, інформування членів комісії та конкурсантів про дату та 

час наступного засідання.   

 

 

Голова конкурсної комісії     Віктор АНДРЄЄВ 

 

 

Секретар конкурсної комісії                                           Інна ТУРЕНОК 

 

 

Члени комісії:                                                                   Микола НАЗАРЧУК 

 

                                                                                                 

                                                                                            Олег ШЕПЕТІН 



  

 

 

                                                                                              Ніна ГЛОНЬ 

 

 

            Ольга ГРИГОРЬЄВА 

 

 

              Валентина КАЗАКОВА 

 

 

                                                                                               Юрій ЧИЖ 
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