
протокол
Засiдання KoHKypcHoi KoMicii з проведення конкурсного вiдбору lla зайняття

вакантноi tlосади директора комунilJlьного некомерцiйного lliлIIриспrства
<<Щенr,ральна MicbKa лiкарня м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoi рали

вiд 15 листопада 2021 року м.Борислав

Початок проведення засiдання KoHKypcHoi KoMicii з конкурсного вiдбору на
зайняття BaKaHTHoi посади директора комунального некомерцiйного пiдприемства
<I_{eHTparrbHa MicbKa лiкарня м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoi ради : о l4oo год.
за адресою: вул,Шевченка, 42 , м.Борислав, Львiвська область, 82300 (зал засiдань
виконкому, каб.JllЬ30)

На засiданнi присутнi - б членiв KoMicii

Голова KoMicii * Петрiв Юрiй - начальник фiнансового управлiння Бориславськоi
MicbKoi ради

Секретар KoMicii - Прирiз Лiдiя * виконуюча обов'язки начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку i звiтностi. головного бухгалтера, головний спецiалiст
вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi у склалi фiнансового управлiння

Члени KoMiciT :

Галишин IHHa
Лазар Михайло
Леснянський Андрiй
Помайда Галина

ПОРЯДОКДЕННИЙ

Пiдготовка та затвердження тексту оголошення та оприлюднення даного
оголошення про проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади директора
комунального некомерцiйного пiдприемства <I_{ентральна MicbKa лiкарня
м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoi ради.

Перед початкопл засiдання голова KoMiciT Петрiв Юрiй проiнформував, що
вiдповiдно до п.17 Порядку проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
директора комунального некомерцiйного пiдприсмства <I_{ентральна MicbKa лiкарня
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м.Борислава) БориславськоТ MicbKoi ради, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 27.|2.201t'7 р. J\b 1094 ( далi-Порядок) членом конкурсноi
KoMicii не MorKe бути особа, щодо яttоi с документitльно пiдтверджена iнформачiя
про :

наявнiсть судимостi за вчинення умисного злочину, якщо така судимiсть не
погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адмiнiстративного стягнення за корупцiйне або пов'язане з

корупцiею правопорушення - протягом 3 -х poKiB з дня набрання вiдповiдним

рiшенням суду законноi сили;
наявнiсть колrфлiкту iHTepeciB.

Голова KoMicii уточнив у кожного члена KoMicii чи е у них TaKi обставини :

Петрiв Юрiй - засвiдчив, що в нього TaKi обставини вiдсутнi.
Прирiз Лiлiя - засвiдчила, що в Hei TaKi обставини вiдсутнi.
Лазар Михайло - засвiдчив, що в нього TaKi обставини вiдсутнi.
Леснянський Андрiй - засвiдчив, що в нього TaKi обставини вiдсутнi.
Галишин IHHa - засвiдчив, що в нього TaKi обставини вiдсутнi.
Помайда Галина - засвiдчила, що в Hei TaKi обставини вiдсутнi.

Голова KoMicii поiнформував також, що пiд час виникнення у члена
KoHKypcHoi KoMicii обставин, передбачених п.17 цього Порядку, такий член
KoHKypcHoi KoMicii зобов'язаний невiдкладно самостiйно подати органу управлiння
заяву про самовiдвiд.

У разi не подання зазначеноi iнформаuii, член KoнKypcHoi KoMicii несе
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

У разi виникнення (виявлення) у члена KoHKypcHoi KoMiciI обставин,
передбаченим п.17 цього Порядку , пiсля формування скJ]аду KoHKypcHoi KoMiciT
такий член KoHItypcHoi KoMicii пiдлягае замiнi вiдповiдно суб'ектом подання, який
запропонував кандидатуру зазначеного члена KoнKypcHoi KoMicii, не пiзнiше
наступного робочого дня пiсля встановлення(виявлення) зазначених обставин.

Юрiй Петрiв наголосив, що вiдповiдно до л. (в> п.2 частини першоi ст.3 ,

абзацу другого частини 3 ст.45 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>, особи
якi входять до скJIаду конкурсних комiсiй, утворених вiдповiдно до законодавства
Украiни, подають декларацiю особи, уповновая<еноi на виконання функцii держави
або мiсцевого самоврядування, за минулий piK, у разi входженI{я до складу
KoHKypcHoi KoMicii - протягом 10 календарних днiв пiсля входження (включення,
залучення, обрання, призначення) до скJIаду вiдповiдноi KoMicii.



Тому члеIIам конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу IIеобхiдrtо

виготовити електроннi кJIючi та подати декларацiю особи, уповновах<еноi на
l]икоIiанIIя функцiI держави або мiсцевого саllовряiцувiIIl ня.

l.СЛУХАЛИ: Петрiва Юрiя - нач&rIьника фiнансового управлiння
Бориславськоi Micbкoi ради, голову KoнKypcнoi Koмicii, який 0знайомив присутнiх
на засiданнi членiв KoMicii з порядком денним першого засiдання конкурсноi
KoMicii з проведення конкурсного вiдбору на зайняття BaKaHTHoi посади директора
комунального некомерцiйного пiдприсмства <Щентральна MicbKa лiкарня
м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoi ради.

Голосували про затвердження порядку денного :

Результати вiдкритого поiменного голосування за затвердження порядку
денного:

пЗа> - ý

<Проти> - Q

<Утримались>> - 0

l';tлишин [rIHa За

Лазар Михайло За

Лесrtянський Апдрiй За

Петрiв Юрiй За

Помайда l'алина За

Прирiз Лiлiя За

ВИРlШИЛИ: Заrверлиrи порядок деtIltий псрllltlгtl засiдання KoltKypcHt,i
KoMiciT, запропоновапий головою конкlрсноТ KoMicii з llроведення конкурсIIого
вiлбору на зайняття BaKaHTHoi посади директора комунального некомерцiйного
пiдприемства <I{ентральна MicbKa лiкарня м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoI ради
в цiлому i вiдповiдно розглянути його.

Рiшення прийнято.



2.СЛУХАЛИ : Петрiва Юрiя - начальника фiнансового управлiння MicbKoi
ради, голову KoHKypcHoi KoMicii, який зазна.rив, що вiдповiдно до п.30 Порялку,
документи для участi у KoHKypci приймаються у строк не менше 14 календарних
днiв, але не бiльше 30 календарних днiв пiсля дати оприлюднення оголошення та
ресструються'' як вхiдна документачiя органу управлiння. У запропонованому Вам
проектi оголошення початок прийняття документiв 16 листопада 202 l року та дату
кiнцевого поданIlя документiв 06 грулня 2021 року за адресою: вул.Шевченка, 42 ,

м.Борислав , Львiвська область, 82300 (фiнансове управлiння Бориславськоi MicbKoi
ради, кабiнет 12), понедiлок-четвер - з 08:00 до 17:00, обiдня перерва з 12:00 до
l2:45; п'ятниця - з 08:00 до 16:00, обiдня перерва з 12:00 до 13:00.

Голосували про встановлення cTpoKiB прийняття документiв з 16 листопада
2021 року та дату кiнцевого поданIlя документiв 0б грулня 2021 року:

Результати вiдкритого поiменного голосування за строки прийняття
документiв:

<За> - б

<Проти> - 0

<Утримались> _ 0

Галишин IHHa За

Jlазар Михайlrо За

Лесняноький Атlлрiй За

Петрiв Юрiй За

Помайда f'алина За

Прирiз JIiлiя За

ВИРIШИЛИ: Встановити дату початку прийняття документiв 16 листопада
202l року та дату кiнцевого подання документiв 06 грулня 2021 року за адресою:
вул.Шевченка, 42 , м.Борислав, Львiвська область, 82З00 (фiнансове управлiння
Бориславськоi мiськоi ради, кабiнет 12), понедiлок-четвер - з 08:00 до 17:00, обiдня
перерва з 12:00 ло 12:45; п'ятниця - з 08:00 до 16:00, обiдня перерва з 12:00 до
1 3:00



Рiшення прийнято.

3.СЛУХАЛИ : Петрiва Юрiя - начальника фiнансового управлiння MicbKoi
ради, голову KoHKypcHoi KoMicii. який проiнформував присутнiх членiв KoMicii, що
для участi в KoHKypci особа, яка претендус на зайняття BaKaHTHoi посади директора
комунального некомерцiйного пiдприсмства <I{ентральна MicbKa лiкарня
м.Борислава> Бориславськоi MicbKoi ради, подае TaKi документи, а саме:

1) копiю паспорта громадянина Украiни;
2) письмову заяву про участь у KoHKypci iз зазначенням основних мотивiв

для зайняття посади за формою згiдно iз додатком 1 ;

3) резюме у довiльнiй формi;
4) автобiографiю;
5) копiю (копii) документа (документiв) про ocBiTy, науковий ступiнь, вчене

звання, квалiфiкаuiйну категорiю, пiдвищення квалiфiкачii, якi пiдтверджують
вiдповiднiсть претендента квалiфiкаuiйним вимогам до керiвника закладу охорони
здоров'я, а також копiю трудовоi книжки або iнших документiв, що пiдтверджують
досвiд роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згiдIrо iз додатком 2;

7) конкурсну пропозицiя обсягом не бiльше 15 cTopiHoK лрукованого тексту в

паперовiй та електронних формах;
8) довiдку МВС про вiдсутнiсть сулимостi (чинна на дату розкриття

пропозицiй претендентiв), TepMiH дii - 30 календарних днiв з моменту видачi;
9) медичнi довiдки про стан здоров'я, щодо перебування особи на облiку в

психоневрологiчному та наркотичному закJIадах охорони здоров'я за формами,
затвердженими MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни (чинна на дату розкриття
пропозицiй претендентiв);

10) поперелження стосовно встановJIених Законом Украiни <Лро запобiгання
корупцii> вимог та обмеrкень, пiдписане претендентом на посаду, за формою згiдно
iз додатком 3;

11) заяву про вiдсутнiсть у дiях особи конфлiкту iHTepeciB згiдно iз додатком
!;

12) пiдтвердхсення подання декларацii особою, уповноваженою на виконання

функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий piK (вiлповiдно до
абзацу першого частини TpeTboi cTaTri 45 Закону Украiни кПро запобiгання
корупцii>);

l3) копiю документа про повну загальну середню ocBiTy за умови, що такий
документ пiлтверджуе вивчення особою yKpaiHcbKoi мови як навчального предмеlа
(дисциплiни), або державного сертифiката про piBeHb володiння державною мовою,

що видаеться Нацiональною t<омiсiсю зi стандартiв державноi мови.



.Щокументи, KpiM заяви про участь у KoHKypci, подаються в запечатаному
виглядi.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у KoнKypci, може подавати
додатковi документи стосовно досвiду роботи, професiйноi компетентностi i
репутацiТ (характеристики, рекомендацii, HayKoBi публiкачii та iншi).

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе претендент,

ВИСТУПИЛИ:

Михайло Лазар уточнив щодо форми довiдttи про стан здоров'я, а саме: якого
саме зразка подасться довiдка. щодо перебування особи на облiку в
психоневрологiчному та наркотичному закладах охорони здоров'я претендентом на
зайняття BaKaHTHoi посади. З'ясували, якоi саме форми повинна бути довiдка про
стан здоров'я.

Голосували за перелiк докумептiв для участi в KoHKypci Ila зайняття
вакантноТ посади директора комунального некомерuiйного пiдприемства
<Щентральна MicbKa лiкарня м.Борислава>r Бориславськоi MicbKoT ради.

Результати вiдкритого поiменного голосування за перелiк документiв
для участi в KoHKypci на зайняття вакантноТ посади директора комунального
некомерцiйного пiдприемства <Щентральна MicbKa лiкарня м.Борислава>
Бориславськоi MicbKoi ради:

пЗа> - б

<IIроти> - 0

<<Утримались>> - 0

ГалипtиIl iHHa За

Лазар Михайло За

ЛесняrIський Андрiй За

Петрiв Юрiй За

Попrайда ['ациrrа За

Прирiз Лiдiя За

ВИРIШИЛИ: Заlверлиlи пepe.titt :ок1 MeHtiB лля y,tacti в KoHKypci lla
зайrlяr-гя BaкallTHoi поса/(лi лирек,гора коNIуIIаJIыIого нско},lерцiйноI.о I l iлгtрисr,tства
<l {ентрzutыtа MiobKa лiкарttя пl.Бсrриолава> Борис,rtаtзсыtоi MicbKoi ради
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Рiшення прийнято.

4.СЛУХАЛИ : Петрiва Юрiя - начаJIьника фiнансового управлiння MicbKoi
ради, голову KoHKypcHoi KoMicii, який проiнформував присутнiх членiв KoMicii, що
претендент на зайнятгя посади директора комунального некомерцiйного
пiдприемства <IJентральна MicbKa лiкарня м.Борислава> Бориславськоi мiськоi ради
у вiдповiдностi до ст.16 Закону Украiни <Основи законодавства Украiни про
охорону здоров'я>, наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 29.03.2002
року NЬ117 <!овiдник квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв> мас
вiдповiдати таким вимогам:

громадянство УкраТни:
виrца tlcBiTa II рiвlrя за ступеI{ем магiс,гра спецiальностi гttлузi зltаttь

"Управлittl.tя 'r,a адмiнiструtзання" абсl "ПублiчIlе упраlзrtiltllя tlt a,,1пtillic,tp1,1зattlrя".

або "l IpaBcl", або "Соцiальнi ,га пtlведiltlсtlвi truуки", або "I-yMlaHiT,aplli ltауки". або
"Охорона здоров'я" ,т,а спеrцiаr iзаtliсltl "Орl,аlriзацй i yrtpaBlrittttя oxopoll()Io
з.цороll'я ";

стаж роботи на керiвних посадах - 5 poKiB;

вiльне володiння дер}кавною мовою, що мае засвiдчуватися документом про
повну загальну середню ocBiTy за умови, що такий документ пiдтвердясуе вивчення
особою yKpaiHcbKoi мови як FIавчiшьного предмету (дисциплiни), або дерrкавним
сертифiкатом про piBeHb володiння державною мовою, що видасться Нацiональною
комiсiсю зi стандартiв дерлtавноi мови.

Претендент повинен знати : Конституцiю Украiни, закони, постанови, укази,
розпорядження, рiшення та iншi нормативно-правовi акти органiв державноi влади
iмiсцевого самоврядування, якi регулюють порядок дiяльностi закладу охорони
здоров'я; профiль, спецiалiзацiю й особливостi структури закJlаду охорони
]доров'яi податкове та екологiчне законодавствоi перспективи. вiтчизнянi i cBiToBi
тенденцii технологiчного, технiчного, економiчного i соцiального розвитку галузi i
закладу охорони здоров'я; можливостi ефективного використання виробничих
потужностей, наrIвних технологiчних процесiв, ix реструктуризацii або замiни;
кадровi ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення i затвердження
бiзнес-планiв, фiнансових планiв (у разi необхiдностi) та програм виробничо-
господарськоi дiяльностi; ринковi методи госttодарювання та управлiння;
кон'юнктуру ринку; порядок укладення i виконання господарських та фiнансових
договорiв, гаJIузевих тарифних угод, колективних договорiв та регулювання
соцiально-трудових вiдносин; вiтчизнянi i зарубiяtнi досягнення науки та
технологii у вiдповiднiй галузi виробництва i досвiд завоювання позицiй на
свiтових та регiональних ринках продукцiI; основи економiки, менедяtменту,
маркетингу, органiзацii виробництва, працi та управлiння; етику дiлового
спiлкування та ведення переговорiв; трудове законодавство, технологiТ
iнформацiйного забезпечення управлiння, форми та методи роботи iз засобами
MacoBoi iнформачii; правила дiлового етикету; сучаснi засоби комунiкацiй та
зв'я]ку: сучасну наукову llirepaTypy та науко-практичну перiодику за фахом:



методику визначення потреби в лiкарських засобах, медичних виробах, обладнаннi;
специфiку менеджменту i маркетингу в галузi охорони здоров'я.

ВИСТУПИЛИ:

Михайло Лазар звернувся за роз'ясненням щодо того чи претендент на посаду
повинен мати стаж 5 poKiB загального стажу чи керiвного стажу? Роз'яснення на
дане питання було надано.

Голосували за затвердження вимог до претенлентiв з урахуваIlням
встановлених закоIlодавсl,вом вимог rla зайняття вакантноi посади директора
комунаJIыlого некомерцiйного пiдприемства <<I{еllтральна MicbKa лiкарня
м.Борислава>> БориславськоТ MicbKoi ради

Результати вiдкритого поiменного голосування за затвердження вимог
до претендентiв встановлеlIих законодавством вимог на зайtIяття вакантноi
Ilосilди директора комунального некомерцiйного пiдприсмства <<IJентральпа
MicbKa лiкарня м.Борислава>> БориславськоТ Micr,Koi ради:

<За> - 6

<Проти> - 0

<<Утримались>> - 0

Га:tишин Itrlta За

Лазар Михайло За

Лесн_ltнсlький Аlrлрiй За

Пс,l,рiв IОрiй За

llомайла Галина За

Прирiз Лiдiя За

ВИРIШИЛИ : затвердити вимоги до претендентiв з урахуванням
встановлених законодавством вимог на зайняття BaKaHTHoi посади директора
комунального некомерцiйного пiдприемства <I_{ентральна MicbKa лiкарня
м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoi ради .

Рiшення прийнято

5.СЛУХАЛИ : Петрiва Юрiя - начальника фiнансового управлiння MicbKoj
ради, голову KoHlcypcHoi KoMicii, який проiнформував присутIliх членiв KoMicii, що
вимоги lцо ltoнKypoнoT прогrозицii претендента на зайttrrrtтI поOади директора



комун.шьного некомерцiйного пiдприсмства (центральна Micbka лiкарня
м.Борислава) Бориславськоi MicbKoi ради може мiстити проект плану розвитку
пiдприемства на середньострокову перспективу ( три роки), в якому
передбачаеться:

1) план реформування закJIаду протягом одного року;
2) захоли з виконання завдань закJIаду i результати аналiзу можливих

ризикiв, пропозицii з полiпшення економiчних та фiнансових показникiв Закладу,
пiдвищення ефективностi його дiяльностi, запобiгання корупцii;

3) пропозицii щодо залучення iнвестицiй для розвитку Закладу.
4) пропозицii ( вiдомостi) щодо очiкуваноi динамiки полiпшення основних

покaвникiв дiяльностi Заюrаду.
Обсяг - не бiльш 15 cTopiHoK друкованого тексту в електроннiй та паперовiй

формi , Шрифт Times New Roman , розмiр l4 , iнтервал - одинарний.

Голосували за вимоги та KoHKypcHi пропозицii.

Результати вiдкритого поiменяого голосування за вимоги та KoHKypcHi
пропозицiТ на зайняття вакантноТ посади директора комунального
некомерцiйного пiдприемства <Щентральна MicbKa лiкарня м,Бориславаl>
БориславськоТ мiськоi ради:

<За> - б

<Проти> - 0

<Утримались> - 0

Галишин IHHa За

Лазар Михайло За

J lесн;tнський Аrrлрiй За

ГIетрiв Юрiй За

llомайда Галина За

Прирiз Лiдiя За

ВИРIШИЛИ : затвердити вимоги та KoHKypcHi пропозицii.

Рiшення прийнято.
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6.СЛУХАЛИ: Петрiва Юрiя - начальника фiнансового управлiння MicbKoi
ради, голову KoHKypcHoi KoMicii, який проiнформував присутнiх членiв KoMicij, що
poзMip посадOвого окладу складе 26000 гривень ( 4 х 6500 ( мiнiмальних оклад за
професiею) :26000).

Встановлення розмiру премiй, надбавок керiвнику пiдприсмства
визначаються у вiдповiдностi до законодавства. Розмiр премii встановлюеться
вiдповiдно до положення про премiювання.

З керiвником укладаеться контракт за типовоIо формою вiдповiлно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2 1 серпня 2019 року Nч 792 <Про
затвердження Порядку укладення контракту з керiвником державного,
комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керiвником
державного, комунального закJIаду охороtlи здоров'я>. Контракт укладаеться на
строк - 3 роки

ВИСТУПИЛИ:

Михайло Лазар запропонував зменшити розмiр посадового окладу до l9500
гривень ( 3 х 6500 ( мiнiмальних оклад за професiею) : 19500,00 грн).

Голосували за умови оплати працi керiвника пiдприсмства iз
зазначенням iстотrIих умов контракту.

Результати вiдкритого поiменного голосування за умови оплати працi
претендента на зайняття BaKaHTHoi посади директора комунального
некомерцiйного пiдприсмства <<Щентральна MicbKa лiкарня м.Борислава>
Бориславськоi MicbKoT ради.

Голосування за пропозицiю Михайла Лазара, а саме: зменшити розмiр
посадового окладу до 19500 гривень ( 3 х 6500 ( мiнiмальних оклад за професiсю)
= 19500,00 грн).

<За> - 6

<Проти>> - 0

<<Утримались>> - 0

Гаltишин IHHa За

Jlазар МихайlIс_l За

Леснянський Анлрiй За

Петрiв IОрiй За

Помайда Гацина За
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Прирiз Лiлiя За

Голосування
гривень(4х6500(

<<Заr> - 0

<Проти> - 6

<Утримались> - 0

за пропозицiю, що розмiр посадового оклалу склале 26000
мiнiмальних оклад за професiею) : 26000),

Галишин IHHa Проти

Лазар Михайло Проти

Леоняttський Андрiй Проти

Петрiв Юрiй 11роr,и

Помайда Галина 11роти

Прирiз Jliдiя Проти

ВИРIШИЛИ : затвердити розмiр посадового окладу керiвника на piBHi
19500 гривень ( 3 х 6500 ( мiнiмальних оклад за професiею) : 19500,00 грн) та
укладення контракту TepMiHoM на 3 роки.

Рiшення прийнято

7.СЛУХАЛИ : Петрiва Юрiя - начtulьника фiнансового управлiння MicbKoi
рали, голову KoHKypcHoi KoMicii, який запропонував присутнiм членам KoMiciT
провести засiдання щодо розгляду заяв претендентiв на посаду директора
комунального некомерцiйного пiдприемства <IJентральна MicbKa лiкарня
м.Борислава> Бориславськоi MicbKoi ради i доданих до них документiв, 08 грулня
2021 року о 10.00 год, за адресою: вул.Шевченка, 42, м,Борислав, Львiвська
область, 82300 (за"ll засiдань виконкому, каб.Nэ30).

Проведення засiдання KoHKypcHoi KoMicii iз заслуховуванням конкурсних
пропозицiй учасникiв конкурсу, проведення з ними спiвбесiди та здiйснення
шляхом голосування вiдбору з числа у.lасникiв конкурсу однiеi кандидатури, яка
вiдповiдае встановленим вимогам - перемоя(ця конкурсу буде оприлюднено на веб-
сайтi MicbKoi ради та повiдомлено претендентiв додатково.
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ВИСТУПИЛИ:



Михайло Лазар запропонував перенести проведення засiдання конкурсноi KoMicii
iз заслуховуванням конкурсних пропозицiй учасникiв конкурсу, проведення з ними
спiвбесiди та здiйснення шляхом голосування вiдбору з числа учасникiв конкурсу
однiсi кандидатури, яка вiдповiдае встановленим вимогам на 07.12.2021 року о
13.00 год.

Голосували за засiдання щодо розгляду заяв претендентiв на посаду
директора комунального некомерuiйного пiдприсмства <<I]ентральна MicbKa
лiкарня м.Борислава> БориславськоТ MicbKoi ради i доданих до них
документiв.

Результати вiдкритого поiменного голосування за проведення засiдання
щодо розгляду заяв претендентiв на вакантну посаду директора комунального
некомерцiйного пiдприемства <Щентральна MicbKa лiкарня м.Борислава>>
Бориславськоi MicbKoi ради i доданих до них документiв 08 грулня 2021року о
10.00 год. за адресою: вул,Шевченка, 42о м.Борислав, Львiвська область, 82300
(зал засiдань виконкому, каб.ЛЪ30).

Голосування за пропозицiю Михайла Лазара:
<За> - б

<Проти> - 0

<<Утримались>> - 0

Галишиtl IttHa За

JIазар Михайло За

Леснянський Андрiй За

Петрiв Юрiй За

l lомайда l 'алиltа За

Прирiз Лiдiя За

ВИРIШИЛИ: Затвердити дату та мiсце засiдання щодо розгляду заяв
претендентiв на посаду директора комунального некомерцiйного пiдприсмства
<I{ентральна MicbKa лiкарня м.Борислава> Бориславськоi MicbKoi ради i доданих до
них документiв.

Рiшення прийнято

7.СЛУХАЛИ: Петрiва Юрiя - начальника фiнансового управлiння MicbKoi
ради, голову KoHKypcHoi KoMicii, який звернувся до членiв KoMicii з проханням
затвердження тексту оголошення та оприлюднення тексту оголошення про
проведення конкурсу на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора комунального
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некомерцiЙного пiдприемства (Центральна Micbкa лiкарня м.Борислава)
Бориславськоi MicbKoi ради на офiцiйному сайтi Бориславськоi MicbKoT ради.

Голосували за затвердя(ення тексту оголошення 1.а оприлюд}IеIIIIя
1,ексту оголошення про проведення конкурсу lra зайняття BaKaHr.Hoi посадtl
лиректора комунального llекомерlдiйного пiдприсмства <<f{ентральпа MicbKa
лiкарня м.Борислава>> Бориславськоi MicbKoi ради на оrРiцiйному сай,r.i
Борис",Iавськоi пtiськоi ради

резу.llьтати вiдкритого lIоiпlенного голосуванtlrl за затвердження l.ексту
0голошепня та оприлtоднення тексту оголошення про проведення конкурсу tia
заriняття BaKaltTHoi посади лиректора комунального rlекопlерlliй ного
пiдп;rиспrсr,ва <<Щеllтральна MicbIca лiкарнrl м.Борислава>> БориславськоТ
MicbKoi ради:
<<За> - 6

<<Проти>- 0

<<Утри;rrа;I ись>> - 0

Галишин IHHa За

Лазар Михайло За

J lеснянський Андрiй За

Пстрiв tОрiй За

Помайда Галина За

ГIрирiз Лiдiя За

вирIшилИ :. затвердити текст оголошення та оприлюднення тексту
оголошення про проведення о конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади директора
комунального некомерцiйного пiдприемства кL{ентральна MicbKa лiкарня
м.Борислава) Бориславськоi MicbKoi ради на офiцiйному сайтi Бориславськоi
мiськоi ради.

Рiшення прийнято

Голова конкурсноi KoMicii

Секретар конкурсноi KoMicii

Члени KoMicii :

IОрiй ГIЕТРIВ
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Анлрiй ЛВСНЯНСЬКИЙ

IHHa ГАЛИIЛИН

Га,rина ПОМЛЙДД
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