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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

27.12. 2018                                                                                                11-00  год. 
 

 

засідання конкурсної комісії 

з проведення конкурсного  

відбору на зайняття посади 

головного лікаря  

Черкаського обласного  

дитячого кардіоревматологічного  

санаторію "Городище"  
 

 

Голова комісії – Тарасенко В. П. 

Секретар комісії – Петров В. О. 
 

Присутні члени комісії: Трохименко В. І., Христич В. К., Мошенець С. В. 

 

Запрошені: Сівець Г.І – претендент на посаду головного лікаря Черкаського 

обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію "Городище";  

Дудник Н.Д. – начальник відділу обліку та використання майна управління 

майном виконавчого апарату обласної ради; 

Москалюк Т.І. – головний спеціаліст відділу обліку та використання майна 

управління майном виконавчого апарату обласної ради; 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

на посаду головного лікаря Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Городище" 

2. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів. Визначення 

осіб, що допускаються до участі в конкурсі на посаду головного лікаря 

Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 

"Городище" 

3.  Заслуховування конкурсних пропозицій щодо перспективного плану 

розвитку Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 

"Городище" та їх обговорення.  

Проведення співбесіди з учасниками конкурсу.  

Визначення відповідності учасників конкурсу та їх конкурсних 

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

конкурсу на посаду головного лікаря Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Городище" 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 головного лікаря Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Городище". 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

заявила про бажання взяти участь у конкурсі на посаду головного лікаря 

Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 

"Городище", а саме: Сівець Галина Іванівна. 
 

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 

Сівець Г.І. документів та повідомив про відповідність поданих документів 

заявленим у Оголошенні вимогам. 

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

провести голосування за допуск Сівець Г.І. до участі в конкурсі на посаду 

головного лікаря Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного 

санаторію "Городище" 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення Сівець Г.І. до участі в конкурсі на посаду 

головного лікаря Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного 

санаторію "Городище" 

Результати голосування:  

"За" - 5 , одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

Допустити Сівець Г.І. до участі в конкурсі на посаду головного лікаря 

Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 

"Городище". 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

 конкурсну пропозицію конкурсанта Сівець Г.І. щодо перспективного плану 

розвитку Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію 

"Городище". 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сівець Г.І., яка презентувала комісії конкурсну пропозицію щодо 

перспективного плану розвитку Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Городище", з демонстрацією 

порівняльних таблиць та схем. Доповідач ознайомила з нормативною базою 

роботи закладу, зазначила щодо ефективності використання майна та 

бюджетних коштів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази, 

запровадження новітніх технологій, обладнання у лікувальному процесі, 

розкрила стратегію розвитку санаторію на наступний рік, зауважила щодо 

соціальної значимості роботи закладу, оскільки переважна більшість дітей що 

надходять на оздоровлення відносяться до пільгових категорій, звернула 

увагу, щодо тісної співпраці з органами охорони області та намітила 

перспективи розвитку (відкриття лікувальної соляної кімнати, проведення 

ремонтних робіт нерухомого майна, запровадження енергозберігаючих 

технологій та інше). 

 

Тарасенко В.П., Петров В.О., Дудник Н. Д., які задавали питання 

претенденту щодо презентованого плану заходів, на питання яких                      

Сівець Г.І. надано вичерпні відповіді. 

 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував провести голосування 

щодо визначення відповідності учасника конкурсного відбору Сівець Г.І.  та її 

конкурсної пропозиції встановленим в Оголошенні вимогам. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення відповідності учасника конкурсного 

відбору Сівець Г.І.  та її конкурсної пропозиції встановленим в Оголошенні  

вимогам. 

Результати голосування:  

"За" - 5 , одноголосно. 
 

   

ВИРІШИЛИ: 

1. Конкурсну пропозицію, подану Сівець Г.І. взяти до уваги. 

2. Визнати відповідність конкурсанта Сівець Г.І. та її конкурсної 

пропозиції встановленим Оголошенням вимогам. 
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4.  

 

СЛУХАЛИ: 

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

обговорення та перейти до відкритого голосування щодо визнання Сівець 

Галини Іванівни, як єдиного претендента, переможцем у конкурсі на посаду 

головного лікаря Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного 

санаторію "Городище".  

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Сівець Галини Іванівни переможцем у 

конкурсі на посаду головного лікаря Черкаського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Городище".  

Результати голосування:  

"За" - 5, одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - секретаря комісії, який наголосила на необхідності 

визначення строку на який буде укладатися контракт, у разі затвердження 

рішенням сесії переможця конкурсу та запропонував визначити термін дії 

контракту, що буде укладатися з Сівець Г.І. 5 (п’ять) років. 
.  

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який запропонував перейти до 

голосування  щодо визначення терміну дії контракту, що буде укладатися з 

Сівець Г.І., у разі затвердження її кандидатури рішенням сесії обласної ради,                

5 (п’ять) років. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну, на який буде укладатися контракт 

з Сівець Г.І., у разі затвердження її кандидатури рішенням сесії обласної ради, 

5 (п’ять) років. 
 

Результати голосування:  

"За" - 5 , одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. - секретаря комісії, який зауважив на необхідності подачі 

декларації про доходи за минулий рік Сівець Г.І. – як претендента на посаду 

керівника комунального закладу. 
 

 

ВИРІШИЛИ  

1. Визнати  Сівець Галину Іванівну переможцем у конкурсі на посаду 

головного лікаря Черкаського обласного дитячого кардіоревматологічного 

санаторію "Городище", кандидатуру якої внести для затвердження на розгляд 

чергової сесії обласної ради.  
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2. Визначити термін укладання контракту з переможцем конкурсу                

Сівець Галиною Іванівною, у разі затвердження її кандидатури рішенням сесії 

обласної ради, 5 (п’ять) років. 

 

 

 

 

Голова комісії: 
 
 

 В. Тарасенко 

Секретар комісії: 

 
 

 В. Петров 

 

 

Члени комісії:                                                                                                                                                                             

                                                 І. Трохименко 

 

В. Христич 

 

С. Мошенець 

   

 

  


