
П Р О Т О К О Л 

засідання робочої групи з формування складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади  директора комунального підприємства 

«Апостолівська міська лікарня» Апостолівської міської ради». 

 

м.Апостолове                                                                 09:00 04 жовтня 2021 року 

Всього членів робочої групи: 4 

Відсутні: - 

Присутні: 4 

 

Голова робочої групи: 

Аленіна Алла Олександрівна – головний спеціаліст відділу управління персоналом 

виконкому міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

Диченко Інна Олександрівна – начальник відділу соціальної політики виконкому 

міської ради; 

Руднєв Віталій Анатолійович – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконкому міської ради 

Ткаленко Наталя Олександрівна – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності  виконкому міської ради; 

 

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         1. Вивчення документів, які надійшли від Дніпропетровської обласної 

організації профспілки працівників охорони здоров’я України, на відповідність 

вимогам абз.5 п.11 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094. 

         2. Проведення жеребкування для визначення представників до складу 

конкурсної комісії з кандидатур представників Дніпропетровської обласної 

організації профспілки працівників охорони здоров’я України. 

 

1.СЛУХАЛИ: Вивчення документів, які надійшли від Дніпропетровської обласної 

організації профспілки працівників охорони здоров’я України, на відповідність 

вимогам абз.5 п.11 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094. 

 

ВИСТУПИЛИ: Аленіна А.О., голова робочої групи, повідомила, що згідно з 

розпорядженням міського голови від 15.09.2021 №296-р «Про оголошення 

конкурсу» з 15.09.2021 по 29.09.2021 оголошено про  формування конкурсної комісії 

з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального 

підприємства «Апостолівська міська лікарня» Апостолівської міської ради». 

  Згідно з п.11 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094, до конкурсної комісії можуть 

входити представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері 



охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері 

запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких 

громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення 

конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я. 

    Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я 

відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і 

антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури Засновнику, який 

визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з 

переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості 

представників Засновника. 

     Станом на 29 вересня 2021 року до виконавчого комітету Апостолівської 

міської ради надійшли пропозиції щодо кандидатів для включення до складу 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 

комунального підприємства «Апостолівська міська лікарня» Апостолівської міської 

ради» від Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників охорони 

здоров’я України. 

            Згідно з установчими документами Дніпропетровська обласна організація 

профспілки працівників охорони здоров’я зареєстрована 15.03.2000 та основним 

напрямком її діяльності є здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі охорони здоров’я.  

            Установчі документи відповідають вимогам абз.5 п.11 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 

здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 

№1094. 

            Аленіна А.О. запропонувала допустити Дніпропетровську обласну 

організацію профспілки працівників охорони здоров’я України до участі у 

жеребкуванні для визначення представників до складу конкурсної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ:  

      Допустити Дніпропетровську обласну організацію профспілки працівників 

охорони здоров’я України  до участі у жеребкуванні для визначення представників 

до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора комунального підприємства «Апостолівська міська лікарня» 

Апостолівської міської ради». 

Голосували:  

«за» - 4    «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували »-0. 

 

 2.СЛУХАЛИ: Проведення жеребкування для визначення представників до складу 

конкурсної комісії з кандидатур представників Дніпропетровської обласної 

організації профспілки працівників охорони здоров’я України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Аленіна А.О. довела до відома, що Дніпропетровська обласна 

організація профспілки працівників охорони здоров’я України відповідно до листа 

від 29.09.2021 № 01-04/297 делегувала 4 особи для включення до складу конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 



комунального підприємства «Апостолівська міська лікарня» Апостолівської міської 

ради»: 

          Валевську Ольгу Станіславівну, голову  обласної організації; 

          Стрижка Сергія Дмитровича, завідувача відділу із соціально-економічних 

питань; 

          Ратушну Світлану Миколаївну, завідувача відділу з організаційних питань; 

          Москальця Євгена Юрійовича, завідувача відділу правової роботи. 

          Згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 до складу конкурсної комісії 

можуть входити представники галузевих професійних спілок, громадських 

об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування 

та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності у рівній кількості 

представників засновника.  

          Відповідного до розпорядження міського голови від 01.10.2021 №307-р  «Про 

створення робочої групи» шляхом відкритого жеребкування необхідно обрати  до  

складу комісії три кандидатури. 

           Проводиться жеребкування. 

           За результатами жеребкування визначено представників Дніпропетровської 

обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України:  

          Валевська Ольга Станіславівна; 

          Ратушна Світлана Миколаївна; 

          Стрижко Сергій Дмитрович. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          Визначені відкритим жеребкуванням кандидатури до складу конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 

комунального підприємства «Апостолівська міська лікарня» Апостолівської міської 

ради» передати міському голові для формування комісії. 

 

Голосували:  

«за» - 4    «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували »-0. 

 

 

Голова робочої групи                                                               Алла АЛЕНІНА  

 

Члени робочої групи:  

                                                                                                    Наталя ТКАЛЕНКО 

  

                                                                                                    Інна ДИЧЕНКО  

 

                                                                                                    Віталій РУДНЄВ  


