
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

12.02.2019                 м. Черкаси          № 2 
 

 

засідання конкурсної комісії 

з проведення конкурсного  

відбору на зайняття посади 

начальника комунальної установи  

"Черкаське обласне бюро судово- 

медичної експертизи" 

 

Голова комісії – Тарасенко В. П. 

Заступник голови комісії – Лобас М.В. 

Секретар комісії – Петров В. О. 
 

Присутні члени комісії: Купріянова О.М., Усов М.В., Гуріненко І.І.,                       

Кисельов П.О. 
 

Запрошені: Дудник Н.Д. – начальник відділу обліку та використання майна 

виконавчого апарату Черкаської обласної ради, Москалюк Т.І. - головний 

спеціаліст управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради, 

Прилуцька О. П. – заступник начальника патронатної служби виконавчого 

апарату  обласної ради. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Оголошення особи, яка заявила про взяття участі в конкурсі на посаду 

начальника комунальної установи  "Черкаське обласне бюро судово-медичної 

експертизи" 

2.  Розгляд заяви претендента і доданих до неї документів. Прийняття 

рішення щодо допущення (або не допущення) претендента до участі в конкурсі 

на посаду начальника комунальної установи  "Черкаське обласне бюро судово-

медичної експертизи" 

3. Заслуховування конкурсної пропозиції конкурсанта щодо 

перспективного плану розвитку комунальної установи "Черкаське обласне бюро 

судово-медичної експертизи" та обговорення її.  

Проведення співбесіди з учасником конкурсу.  

Визначення відповідності учасника конкурсу та його конкурсної 

пропозиції встановленим вимогам. 
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4. Прийняття рішення за результатами конкурсу щодо переможця 

конкурсу на посаду начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро 

судово-медичної експертизи" та терміну укладання з ним контракту. 

Оголошення результатів конкурсного відбору.  

 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

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

начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної 

експертизи". 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який оголосив прізвище особи, що заявила 

про бажання взяти участь у конкурсі на посаду начальника комунальної 

установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи", а саме: 

Федоренко Максим Андрійович, та зазначив, що претендент на цей час виконує 

обов’язки директора зазначеного закладу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо взяття до відома інформацію щодо подачі документів 

одною особою - Федоренко Максимом Андрійовичем. 

"за" - 7 (одноголосно). 
 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію секретаря комісії Петрова В.О. взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який запропонував розглянути 

документи, подані претендентом, та визначити їх відповідність до вимог, 

заявлених в оголошенні про проведення конкурсного відбору (далі – 

Оголошення). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який нагадав членам комісії вимоги до 

претендента та документів, що подає конкурсант, зачитав перелік наданих 

Федоренком М.А. документів, повідомив, що претендент: має повну вищу 

освіту за спеціальністю "Лікувальна справа" та здобув кваліфікацію спеціаліста 

лікаря, вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей "Організація і управління 

охороною здоров’я" та за спеціальністю "Судово-медична експертиза", стаж 

роботи на керівних посадах  більше 8 років, повідомив, що претенденту 

присуджено наукову ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності "Судова 

медицина", повідомив про відповідність поданих Федоренком М.А.. документів 

заявленим у Оголошенні вимогам. 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який запропонував членам комісії 

провести голосування за допуск Федоренка М.А. до участі у конкурсі на посаду 
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начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної 

експертизи", як єдиного претендента на посаду. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення Федоренка М.А. до участі у конкурсі на 

посаду директора начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро 

судово-медичної експертизи". 

Результати голосування:  

"За" - 7 , одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Допустити Федоренка М.А. до участі у конкурсі на зайняття посади директора 

начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної 

експертизи". 

 

3.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував заслухати  конкурсну 

пропозицію конкурсанта Федоренка М.А. щодо перспективного плану розвитку 

комунальної установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи". 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Федоренко М.А., який презентував комісії конкурсну пропозицію щодо 

перспективного плану розвитку комунальної установи "Черкаське обласне бюро 

судово-медичної експертизи". 
 

Доповідач ознайомив присутніх із специфікою роботи закладу, з його 

структурою, характеристикою медичних кадрів, основними кількісними 

показниками роботи; структурою кошторису установи, представив план 

реформування установи, визначив першочергові завдання підприємства по 

поліпшенню якості надання медичних послуг та пропозиції з поліпшення 

економічних та фінансових показників, підвищення ефективності його 

діяльності (формування на базі відділень установи об’єднаної судово-медичної 

лабораторії та впровадження в ній засад забезпечення якості досліджень згідно 

міжнародних стандартів, а на базі відділів установи – об’єднаного судово-

медичного відділу), звернув увагу на управління ризиками при виконанні 

основних завдань установи, означив чинники залучення інвестицій для її 

розвитку та інше.  
 

Тарасенко В.П., Лобас М.В., Кисельов П.О., - що задавали питання 

претенденту щодо презентованого плану заходів, на які Федоренком М. А. 

надано вичерпні відповіді. 
 

Усов М.І. - член комісії від трудового колективу, який зазначив, що претендент 

молода, перспективна людина, займається науковою діяльністю, його наукові 

праці цінуються на міжнародному рівні та висловилася, що  трудовий колектив 

підтримує кандидатуру Федоренком М. А. на посаду начальника комунальної 

установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи". 
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ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення відповідності учасника конкурсного відбору 

Федоренка М. А. та його конкурсної пропозиції, встановленим в Оголошенні  

вимогам. 

Результати голосування:  

"за" - 7 , одноголосно. 
   

ВИРІШИЛИ: 

1. Конкурсну пропозицію, подану Федоренком М. А. взяти до відома. 

2. Визнати відповідність конкурсанта Федоренка М. А. та його 

конкурсної пропозиції, встановленим Оголошенням вимогам. 

 

 

4.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. - голову комісії, який запропонував завершити 

обговорення та перейти до відкритого голосування щодо визнання Федоренка  

Максима Андрійовича, як єдиного претендента, переможцем у конкурсі на 

посаду начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро судово-

медичної експертизи". 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Федоренка  Максима Андрійовича переможцем 

у конкурсі на посаду начальника комунальної установи "Черкаське обласне 

бюро судово-медичної експертизи". 

Результати голосування:  

"за" - 7, одноголосно. 
 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голова комісії, який запропонував визначити термін дії 

контракту, що буде укладатися з Федоренком  Максимом Андрійовичем, у разі 

затвердження його кандидатури рішенням сесії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонував визначити термін дії 

контракту, що буде укладатися з Федоренком  М. А.  5 років. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну, на який буде укладатися контракт з 

Федоренком  М.А., у разі затвердження його кандидатури рішенням сесії 

обласної ради, 5 (п’ять) років. 

Результати голосування:  

"за" - 7 , одноголосно. 

 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який оголосив  Федоренку  Максиму 

Андрійовичу, що за результатами голосування конкурсної комісії його визнано 

переможцем у конкурсному відборі на посаду начальника комунальної установи 

"Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи". 
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Петров В.О. - секретар комісії, який зауважив щодо необхідності подачі 

конкурсантом Федоренком М.А. декларації про доходи за минулий рік, – як 

кандидата на посаду керівника комунального закладу. 

 
 

ВИРІШИЛИ  

1. Визнати Федоренка  Максима Андрійовича переможцем у конкурсному 

відборі на посаду начальника комунальної установи "Черкаське обласне бюро 

судово-медичної експертизи", кандидатуру якого внести для затвердження на 

розгляд чергової сесії обласної ради.  

2. Визначити термін укладання контракту з переможцем конкурсу                

Федоренка  Максима Андрійовича, у разі затвердження його кандидатури 

рішенням сесії обласної ради, 5 (п’ять) років. 

 

 

 

Голова комісії 
 

Заступник голови комісії  
 

 

 

В. Тарасенко 

 

М. Лобас  

 

Секретар комісії 

 

 

 В. Петров 

       О. Купріянова  

 

       М. Усов  

 

       І. Гуріненко 

  

       П.  Кисельов  


