
 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатів 

на зайняття посади генерального директора  

КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради 
 

від 12 жовтня 2020 року 
 

Присутні на засіданні відповідно до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 22.09.2020 № 410 «Про утворення конкурсної 

комісії для проведення відбору кандидатів на зайняття посади генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська 

лікарня № 4» Чернігівської міської ради»: 
 

Ломако Олександр Анатолійович   - заступник міського голови, голова  

       комісії; 

Малець Ольга Олександрівна - заступник начальника управління 

охорони здоров’я Чернігівської міської 

ради, заступник голови комісії; 

Лисич Вікторія Вікторівна   - головний спеціаліст управління   

       охорони здоров’я Чернігівської   

       міської ради, секретар комісії; 

Гунчак Григорій Герасимович  - директор Чернігівської міської   

       благодійної організації «Міська   

       лікарняна каса» 

(за згодою); 

Кадіна Лариса Захарівна   - завідувач неврологічного відділення  

  комунального некомерційного   

  підприємства «Чернігівська міська   

  лікарня № 4» Чернігівської міської  

  ради; 

Мойсеєнко Анжела В’ячеславівна   - голова правління благодійної 

організації «Чернігівське відділення 

благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»  

       (за згодою);   відсутня 

Нога Ганна Юріївна  - провідний юрисконсульт комунального 

некомерційного підприємства 

«Чернігівська міська лікарня № 4» 

Чернігівської міської ради; 

Сіваткіна Барбара Олександрівна - завідувач відділення по наданню 

первинної медичної допомоги 

поліклініки комунального 

некомерційного підприємства 

«Чернігівська міська лікарня № 4» 

Чернігівської міської ради; 

Шрамов Роман Миколайович  - директор благодійної організації 

«Чернігівський центр молодих 

правозахисників»   

       (за згодою). 



1. СЛУХАЛИ: голову комісії Ломако О. А., який повідомив, що у зв’язку із 

закінченням строку дії контракту з керівником комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради був 

оголошений конкурс на заміщення вакантної посади. 

Виступив з пропозицією відкрити засідання конкурсної комісії для 

проведення конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади генерального 

директора КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради,  

розглянути заяви та документи, подані претендентами на зайняття відповідної 

посади, допустити претендентів до участі у конкурсі.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно 
 

ВИРІШИЛИ: відкрити засідання конкурсної комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: Ломако О. А., який повідомив, що після оприлюднення в засобах 

масової інформації та на веб-сайтах рішення про проведення конкурсу на 

зайняття посади генерального директора комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради було 

подана одна заява з доданими до неї документами від претендента на посаду 

Стецькова Юрія Петровича.  

Правовими підставами проведення конкурсу є частина 10 статті 16 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров’я», виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 

02.09.2020 № 368 «Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська 

лікарня № 4» Чернігівської міської ради». 

 

Конкурсна комісія перевіряє документи, подані претендентами щодо 

відповідності встановленим вимогам, приймає рішення про допуск претендентів 

до конкурсу або відхилення їх кандидатур. 

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. 
 

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі у 

конкурсі у разі: 

1. неподання ним необхідних документів; 

2. його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та 

конкурсних пропозицій; 

3. наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому 

законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити 

певні види діяльності; 

4. наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким 

претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 



Ломако О. А. оголосив про початок відкриття конвертів. 
 

ВИСТУПИЛИ: Малець О. О., яка повідомила, що документи, крім заяв, як того 

вимагає Оголошення, надійшли в запечатаному вигляді. Заяви претендентів були 

зареєстровані як вхідна кореспонденція, надійшли без порушення вказаного в 

оголошені терміну. Підстави для залишення документів без розгляду відсутні. 
 

Малець О. О. Відкрила конверт з документами претендента 

Стецькова Ю. П., після чого було здійснено огляд та оприлюднення. 

Конверт містив документи відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 

здоров’я»: 

Документи передала комісії для перевірки їх відповідності вимогам та 

обговорення. 
 

2. СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який поставив на голосування питання щодо 

визнання документів, поданих претендентом Стецьковим Ю. П., такими, що 

відповідають встановленим вимогам та допуску до участі в конкурсі на зайняття 

посади генерального директора КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» 

Чернігівської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Визнати документи, подані претендентом Стецьковим Ю. П., такими, що 

відповідають встановленим вимогам. 

2. Допустити Стецькова Ю. П. до участі у конкурсі на зайняття посади 

генерального директора КНП «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської 

міської ради. 

3. 16.10.2020 о 08 год 30 хв. провести засідання конкурсної комісії та 

заслухати конкурсну пропозицію претендента, провести з ним співбесіду та 

визначити переможця конкурсу. 
 

 

Голова комісії       підпис   О.А. Ломако 
 

Заступник голови    підпис   О. О. Малець 
 

Секретар комісії      підпис    В. В. Лисич 
 

Члени комісії      підпис   Г. Г. Гунчак 
 

       підпис   Л. З. Кадіна  
 

       підпис   Г. Ю. Нога  
 

       підпис   Б. О. Сіваткіна  

 

       підпис   Р. М. Шрамов  


