
Протокол №2
конкурсної комісії (для проведення окремого конкурсу) на вакантну посаду 

директора комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської
ради «Міська дитяча лікарня №2»

від 20.01.2019 м. Миколаїв

16 год. 40 хв.

Порядок денний: Розгляд пропозиції претендента Дем’янова О.А. на учать у 
конкурсі на зайняття на вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня 
№ 2».

Слухали: 1. Провідного спеціаліста УОЗ ММР (секретар конкурсної комісії) 
Музичук Н.О., яка доповіла що на адресу управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради, станом на 16 год. ЗО хв., 20.01.2020, згідно поданого 
Оголошення про проведення конкурсу була надана одна пропозиція, запечатана в 
конверті, окремо надана до пропозиції заява від громадянина Дем’янова О.Г. 
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (Порядок - надалі) встановлено 
наступне:

п. 30 Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до 
початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції 
претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не 
розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії 
забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних 
пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст».

п. 31. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі 
в конкурсі у разі:
• неподання ним необхідних документів;
• його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та 
конкурсних пропозицій;
• наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом 
порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види 
діяльності;
• наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент 
визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про 
'прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються
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секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення 
засідання з розгляду документів.

п. 32. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не 
розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження 
до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання 
з розгляду заяв та доданих до них документів.

2. Начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
Шамрай І.В., яка надала на розгляд поданий запечатаний конверт із документами 
та заявою від громадянина Дем’янова О.А. та запропонувала на виконання вимог 
п. ЗО Порядку розглянути пропозицію (наданий пакет документів), окрім 
конкурсної пропозиції (п. 7 Розділу 5 Оголошення), з метою визначення 
можливості допущення претендента Дем’янова О.А. до участі у конкурсі в якості 
учасника.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  9 чол.
Проти - 0 
Утрималось - 0

3. Начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
Шамрай І.В. повідомила, що наданий пакет документів повністю відповідає 
вимогам Розділу 5 Оголошення. Всі документи в наявності, а саме:

1) Копія паспорта громадянина України.
2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для 
зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2017 №1094;
3) Резюме у довільній формі.
4) Автобіографія.
5) Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене 
звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують 
відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони 
здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що 
підтверджують досвід роботи.
6) Згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.
7) Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в 
паперовій та електронній формі.
8) Довідка МВС про відсутність судимості. Надано оригінал.
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9) Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, 
затвердженими МОЗ. Надано оригінали.
10) Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання 
корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою 
згідно з додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 
№Ю94.
11) Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.
12) Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до 
абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання 
корупції»).

Шамрай І.В. запропонувала поставити питання на голосування щодо 
можливості допущення претендента Дем’янова О.А. до участі у конкурсі на 
зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» в якості учасника.

ГОЛОСУВАЛИ: За -  8 
Проти - 0 
Утрималось - 0

ВИРІШИЛИ:
1. Допустити претендента Дем’янова О.А. до участі у конкурсі на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» в якості учасника.
2. Доручити секретарю конкурсної комісії Музичук Н.О. направити повідомлення 
Дем’янову О.А. щодо допущення до участі у конкурсі на зайняття вакантної 
посади директора комунального некомерційного підприємства Миколаївської 
міської ради «Міська дитяча лікарня ^

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

\|о2».

відпустка В. КРИЛЕНКО

Н. МУЗИЧУК

С. МОТУЗ

З



Директор департаменту внутрішнього 
фінансового контролю, нагляду та 
протидії корупції Миколаївської міської 
ради

Начальник управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради

Заступник начальника управління 
охорони здоров’я Миколаївської міської ради

В.о. головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства Миколаївської 
міської ради «Міська дитяча лікарня №2» Л. ФІЛІПОВА

Лікар -  алерголог комунального некомерційного 
підприємства Миколаївської міської ради 
«Міська дитяча лікарня №2»

Старша медична сестра відділення № 5 
(інфекційно -  боксоване) комунального 
некомерційного підприємства Миколаївської 
міської ради «Міська дитяча лікарня №2»

В. ЯЦИШИНА

О. ЧМИРЬ
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