
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

19.02.2019                 м. Черкаси          № 2 
 

 

засідання конкурсної комісії 

з проведення конкурсного  

відбору на зайняття посади 

директора комунального  

некомерційного підприємства  

"Черкаська обласна  

станція переливання крові  

Черкаської обласної ради" 

 

Голова комісії – Тарасенко В. П. 

Секретар комісії – Петров В. О. 
 

Присутні члени комісії: Андріуца Н.І., Баракова Н.А., Стрижов А.М. 

 

Присутні від громадськості: Шевченко Т.О. – представник прес-служби БО "Від 

серця до серця", Сорокін О.В. – громадський монітор ГО "Разом проти корупції". 

 

Запрошені: Москалюк Т.І. – головний спеціаліст відділу обліку та використання 

майна виконавчого апарату Черкаської обласної ради. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсі на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна 

станція переливання крові Черкаської обласної ради". 
 

2. Прийняття рішення щодо визначення конкурсного відбору на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна 

станція переливання крові Черкаської обласної ради" таким, що не відбувся, у 

зв’язку із відсутністю заяв осіб про участь у конкурсному відборі. 

 

 

1. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував  секретарю конкурсної 

комісії оголосити осіб, які заявили про взяття участі у конкурсі на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна 

станція переливання крові Черкаської обласної ради". 
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ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який оголосив, що по закінченню терміну 

прийняття заяв та документів на участь у конкурсі на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради", станом на 18 лютого 2019 року, 

заяв на участь у конкурсі до конкурсної комісії не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо взяття до відома інформації щодо відсутності заяв 

претендентів на участь у конкурсі на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради". 

"за" - 5 (одноголосно). 
 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію секретаря комісії Петрова В.О. взяти до відома та врахувати у 

подальшій роботі конкурсної комісії. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який повідомив, що  відповідно до п. 35 

Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посади керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради                          

від 07.09.2018 № 24-10/VII: 

Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, якщо відсутні 

заяви осіб про участь у конкурсному відборі; 

Для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, конкурсною 

комісією оформляється відповідний протокол, який надається голові обласної 

ради для розгляду та прийняття відповідного рішення. 

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний 

відбір відповідно до вимог цього Порядку. 

Документи з проведення конкурсного відбору передаються на зберігання 

до архіву обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонував визначитися членам 

комісії шляхом голосування щодо визнання конкурсу на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради", оголошеного розпорядженням 

обласної ради від 09.01.2019 № 25 таким, що не відбувся, у зв’язку із відсутністю 

заяв осіб про участь у конкурсному відборі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення конкурсного відбору на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради", оголошеного розпорядженням 
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обласної ради від 09.01.2019 № 25  таким, що не відбувся, у зв’язку із відсутністю 

заяв осіб про участь у конкурсному відборі. 

Результати голосування:  

За – 5 (одноголосно). 

 

ВИРІШИЛИ:     

                                                   

1. Визнати конкурсний відбір на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради", оголошений розпорядженням обласної ради                          

від 09.01.2019 № 25 таким, що не відбувся.  

2. Секретарю конкурсної комісії оформити протокол другого засідання 

конкурсної комісії з визначення конкурсного відбору на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради" для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Документи з проведення конкурсного відбору на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна станція 

переливання крові Черкаської обласної ради" передати на зберігання до архіву 

обласної ради. 

 

 

 

Голова комісії 
 
 

 

 

 

 В. Тарасенко 

 

 

Секретар комісії 
 

 В. Петров 

 

Члени комісії:  

 

Н. Андріуца  

 

 

Н. Баракова  

 

  

А. Стрижов  

 

   

  

 

 

 


