
          18.03.2020                                                                                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. 

      

 

Порядок денний: 

1. Інформація щодо порядку проведення засідання конкурсної комісії:  

- заслуховування конкурсних пропозицій претендентів; 

- проведення співбесіди з конкурсантами; 

- питання членів комісії до претендентів; 

- відеофіксація представлення конкурсних пропозицій претендентами; 

-  обговорення комісією представлених конкурсних пропозицій; 

- вибір переможця конкурсу. Голосування. 

 

 Доповідає:                                            Андрєєв В.І. - голова комісії   

                                   

2. Запрошення претендентів до представлення конкурсної пропозиції.  

Проведення співбесіди з конкурсантами. Відеофіксація. 

 

Рейф В.І.  -    регламент до 20 хв. 

Охтень В.І. – регламент до 20 хв. 

 

 Доповідає:                                            Андрєєв В.І. – голова комісії, члени комісії 



  

 

      3. Відповідність конкурсної пропозиції учасників встановленим вимогам, 

обговорення конкурсної пропозиції, проведення підсумків співбесіди, 

голосування з відбору однієї кандидатури – переможця конкурсу. 

 

Голосування (за кожного претендента окремо). 

 

 

Доповідає:                                            Андрєєв В.І. - голова комісії, члени комісії                                                 

 

  

 

1.Андрєєв В.І. Прошу членів комісії голосувати щодо затвердження порядку 

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

   

2.Андрєєв В.І. Запрошується до представлення конкурсної пропозиції Рейф В.І.  

Регламент – 20 хв. 

Ведеться відеофіксація. 

 

Проведено співбесіду з Рейф В.І.  

Членами конкурсної комісії задані питання Рейф В.І. 

 

Андрєєв В.І. Запрошується до представлення конкурсної пропозиції Охтень В.І.  

Регламент – 20 хв. 

Ведеться відеофіксація. 

Проведено співбесіду з Охтенем В.М. 

Членами конкурсної комісії задані питання Охтеню В.І. 

 

3.Членами конкурсної комісії проводиться обговорення конкурсних 

пропозицій, проведення підсумків співбесіди, голосування з відбору однієї 

кандидатури – переможця конкурсу. 

Андрєєв В.І. Ставлю на голосування питання обрання переможця 

конкурсу. 

Андрєєв В.І. Прошу голосувати за кандидатуру Рейф Валентини Іванівни 

як претендента на зайняття вакантної посади директора комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 1» Шевченківського району міста Києва. 

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

 

        Андрєєв В.І. Прошу голосувати за кандидатуру  Охтеня Володимира 

Івановича як претендента на зайняття вакантної посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва. 

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



  

Андрєєв В.І. За рішенням конкурсної комісії переможцем конкурсу на 

зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

Шевченківського району м. Києва обрано Рейф Валентину Іванівну. 

        4. Андрєєв В.І.: Прошу Туренок І.В. підготувати подання на ім’я голови 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для здійснення 

призначення переможця конкурсу – Рейф В.І. на посаду керівника 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» Шевченківського району міста Києва.   

 

 

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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