
 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатів 

на зайняття посади генерального директора  

КНП «Дитяча стоматологічна  поліклініка» Чернігівської міської ради 

 

від 20 жовтня 2020 року 

 

Присутні на засіданні відповідно до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 22.09.2020 № 412 «Про утворення конкурсної 

комісії для проведення відбору кандидатів на зайняття посади генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Дитяча стоматологічна  

поліклініка» Чернігівської міської ради»: 

 

Ломако Олександр Анатолійович   - заступник міського голови, голова  

       комісії;    відсутній 

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; 

Біла Тетяна Олександрівна  - лікар-стоматолог дитячий 

комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча стоматологічна 

поліклініка» Чернігівської міської ради; 

Галка Алла Олексіївна  - головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської міської ради; 

Гунчак Григорій Герасимович  - директор Чернігівської міської   

       благодійної організації «Міська   

       лікарняна каса» 

       (за згодою); 

Лісовська Тетяна Петрівна  - завідувач І відділення комунального 

некомерційного підприємства «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» 

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 



Шрамов Роман Миколайович  - директор благодійної організації 

«Чернігівський центр молодих 

правозахисників»  

       (за згодою). 

 

Порядок денний: 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча стоматологічна  

поліклініка» Чернігівської міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: заступника голови комісії Малець О. О., яка повідомила, що на 

засіданні конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатів на 

зайняття посади генерального директора КНП «Дитяча стоматологічна  

поліклініка» Чернігівської міської ради від 12 жовтня 2020 року було прийняте 

рішення щодо допуску Струца Віктора Володимировича до участі у конкурсі на 

зайняття посади генерального директора цього закладу, заслуховування 

конкурсної пропозиції претендента, проведення з ним співбесіди та визначення 

переможця конкурсу. 

Запропонувала заслухати конкурсну пропозицію учасника конкурсу 

Струца В. В. 

 

2. СЛУХАЛИ: Конкурсну пропозицію претендента на зайняття посади 

генерального директора КНП «Дитяча стоматологічна  поліклініка» Чернігівської 

міської ради учасника конкурсу Струца В. В. 

 
3. СЛУХАЛИ: Малець О. ,О., яка надала можливість кожному члену конкурсної 

комісії поставити запитання до конкурсанта 

 
ВИСТУПИЛИ: Галка А. О., яка висловила власну позицію щодо претендента. 

 
ВИРІШИЛИ: Конкурсну пропозицію Струца В. В. прийняти до відома і 

врахувати вказані відповіді при визнанні переможця конкурсу.  

 
4. СЛУХАЛИ: Малець О. О., яка запропонувала приступити до голосування та 

обрати переможця конкурсу. 

Поставила на голосування питання щодо визнання переможцем конкурсу 

Струца В. В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Визнати переможцем конкурсу на посаду генерального 

директора КНП «Дитяча стоматологічна  поліклініка» Чернігівської міської ради 

Струца В. В., кандидатура відповідає встановленим вимогам. 

2. Внести подання міському голові про призначення Струца В. В. 

на посаду генерального директора КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» 



Чернігівської міської ради та укладання з ним контракту.  

 
 

Заступник голови комісії  підпис  О. О. Малець 
 

Секретар комісії     підпис  В. В. Лисич 
 

Члени комісії     підпис Т. О. Біла 

 

      підпис А. О. Галка 

 

підпис  Г. Г. Гунчак 
 

      підпис Т. П. Лісовська 

 

      підпис  Р. М. Шрамов  


