
Протокол №3
конкурсної комісії (для проведення окремого конкурсу) на вакантну посаду

головного лікаря міської лікарні №5

г?

від 25.01.2019 м. Миколаїв

14 год. 00 хв.

ПРИСУТНІ: 8 осіб - членів конкурсної комісії (депутат Пономарьов М.В. 
зателефонував о 13 год. 00хв. та повідомив, що виїхав за межі міста та не може бути 
присутнім під час засідання конкурсної комісії 25.01.2019 о 14 год. 00 хв.).

Порядок денний: Розгляд конкурсної пропозиції учасника конкурсу, проведення 
співбесіди, встановлення відповідності конкурсної пропозиції встановленим 
вимогам.

СЛУХАЛИ:
1. Провідного спеціаліста У03 ММР (секретар конкурсної комісії) Музичук Н.О., яка 
доповіла що на адресу управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
надійшла одна конкурсна пропозиція від громадянки Терентьєвої О.В.
2. Голову конкурсної комісії Криленко В.І., який доклав у хронологічному порядку 
етапи проведення конкурсу, а саме: підстави проведення конкурсу, затвердження 
конкурсної комісії, подання оголошення, надання статусу учасника конкурсу.

ЗАПРОПОНУВАВ: Голова конкурсної комісії Криленко В.І.:
1. Заслухати конкурсну пропозицію учасника Терентьєвої О.В. (10-15 хв.).
2. Провести співбесіду з учасником.
3. Задати питання учаснику, у разі наявності.

ГОЛОСУВАЛИ: За -  8 чол.
Проти - 0 
Утрималось - 0

3. Учасник конкурсу Терентьєва О.В. доповіла присутнім зміст конкурсної 
пропозиції, зокрема основними завдання її роботи на посаді головного лікаря міської 
лікарні №5 були визначені: створення потужної конкурентно-спроможності закладу, 
реорганізація закладу у комунальне некомерційне підприємство, що дасть 
можливість самостійно вирішувати кадрові, фінансові питання закладу. Зазначила 
що заклад є багатопрофільним, надає цілодобову медичну допомогу хворим, 
розповіла про роботу всіх відділень лікарні, кадрову забезпеченість, наявні проблеми 
в медичному обладнанні, про свої плани на 2019 рік для покращення матеріально - 
технічної бази закладу.
4. Голова комісії Криленко В.І., після 15 хв. доповіді учасника конкурсу, 

запропонував присутнім членам конкурсної комісії задати питання Терентьєвій О.В.



4.1. Член конкурсної комісії - начальник управління охорони здоров’я Миколаївської 
міської ради Шамрай І.В. задала питання з приводу залучення нових кадрів, молодих 
спеціалістів, співпрацю з медичними закладами освіти для покращення кадрового 
забезпечення міської лікарні №5.

Терентьєва О.В. повідомила присутнім, що робота з в цьому напрямку ведеться, 
планується укладення договорів з лікарями інтернами у 2019 році.

Шамрай І.В. вказала на необхідність подати до відділу кадрів управління 
охорони здоров’я Миколаївської міської ради потребу в медичних кадрах.
4.2. Криленко В.І. запитав про кількість укладених декларації в районі 
обслуговування міської лікарні №5 та попросив оцінити стан технічного оснащення 
міської лікарні №5 в порівнянні з іншими закладами охорони здоров’я міста 
Миколаєва що надає медичну допомогу другого рівня.

Терентьєва О.В. повідомила, що матеріально-технічна база міської лікарні №5 
потребує покращення, на 2019 рік заплановано придбання апарату ультразвукової 
діагностики, реанімаційного відділення, фіброскопу, гастроскопу, ліфт. Кошти 
заплановані, підготовчі роботи проводяться.

Всі медичні працівники міської лікарні №5 уклали декларації та проводять 
роз’яснювальну роботу серед населення району обслуговування щодо необхідності 
укласти декларацію для можливого отримання первинної медико-санітарної 
допомоги в 2019 році.

Криленко В.І. наголосив на необхідності співпрацювати з підприємствами, 
установи, організаціями, що знаходяться в межах району обслуговування міської 
лікарні №5.
4.3. Член комісії -  депутат Миколаївської міської ради Мотуз С.В. зауважив, що 
нещодавно відвідував міську лікарню №5 ■ та пропонує зайнятися питанням 
прибирання території закладу.
4.4. Шамрай І.В. виступила з доповіддю щодо кваліфікаційних даних Терентьєвої 
О.В. доповіла про те, що Терентьєва О.В. виконує обов’язки головного лікаря 
міської лікарні №5 більше року. За цей період показала високий рівень 
професіоналізму, відданість справі, здатність підвищувати кваліфікацію, освоювати 
новітні технології, розвиватися, здатність керувати закладом вирішувати 
організаційні питання, комунікабельність.
4.5. Член конкурсної комісії -  старша медична сестра фізіотерапевтичного 
відділення - голова профспілкового комітету міської лікарні №5 
Медовець Л.О. доповіла про шанобливе ставлення Терентньєвої О.В. до працівників 
та пацієнтів закладу, сумлінне ставлення до роботи, шанобливе ставлення колективу 
до неї.
5. Голова конкурсної комісії Криленко В.І. запропонував членам конкурсної комісії 
відкрито, у присутності учасника Терентньєвої О.В., проголосувати та підтримати її 
кандидатуру на посаду головного лікаря міської лікарні №5 .

ГОЛОСУВАЛИ: За -  8 чол.
Проти - 0 
Утрималось - 0



ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати кандидатуру Терентьєвої Олени Вікторівни на посаду головного 
лікаря міської лікарні №5 .

Голова конкурсної комісії:
Перший заступник міського голови

Секретар конкурсної комісії:
Провідний спеціаліст (юрисконсульт) 
лікувально-профілактичного відділу 
управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради

Члени конкурсної комісії:
Депутат Миколаївської міської ради

Депутат Миколаївської міської ради

Начальник управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради

ГПСриленко

Заступник начальника управління 
охорони здоров’я Миколаївської міської ради В.В. Фаюк

Старша медична сестра фізіотерапевтичного 
відділення - голова профспілкового 
комітету міської лікарні №5

Завідуюча протитуберкульозним 
кабінетом міської лікарні №5

ЛЛМ

А
Заступник головного лікар з експертизи 
тимчасової непрацездатності та поліклінічної 
роботи міської лікарні №5

Л.О. Медовець 

Л.О. Піхтерєва

В.Г. Довбня

З


