
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

05.11.2018                 м. Черкаси          № 2 
 

засідання конкурсної комісії 

 

з визначення кандидатури на  

посаду завідувача комунального  

підприємства "Городищенська  

центральна районна аптека № 86" 
 
 

Голова комісії – Тарасенко В. П. 

Секретар комісії – Дудник Н. Д. 

 

Присутні: члени комісії: Найдан О.В., Петров В. О., Мазур Л.О.,                         

Виноградов Д. С., Коваленко Т.М. 

 

Запрошені: Сивак Т.Б. – конкурсант на посаду завідувача комунального 

підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86";                     

Москалюк Т.І. – головний спеціаліст управління майном виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

Порядок денний: 
 

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

завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86" 

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

особи, що допускається до участі в конкурсі на посаду завідувача комунального 

підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86" 

3.  Розкриття конверту із конкурсними пропозиціями претендента щодо 

перспективного плану розвитку комунального підприємства "Городищенська 

центральна районна аптека № 86" 

4. Заслуховування конкурсної пропозиції щодо перспективного плану 

розвитку комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86". Визначення відповідності учасника конкурсу та його конкурсної 

пропозиції встановленим вимогам. 

Проведення співбесіди з учасником конкурсу.  

5. Прийняття рішення за результатами конкурсу щодо переможця 

конкурсу на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська 

центральна районна аптека № 86" та терміну укладання з ним контракту. 

Оголошення результатів конкурсного відбору.  
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1. СЛУХАЛИ: 

 

 Дудник Н. Д. – секретар комісії, яка оголосила прізвище особи, що заявила 

про бажання взяти участь у конкурсі на посаду завідувача комунального 

підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86", а саме: Сивак 

Тамара Борисівна, та ознайомила комісію з змістом наданих конкурсантом 

документів на 14 аркушах в 1 прим.  
 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію секретаря комісії Дудник Н. Д. взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

подані претендентом, та визначити їх відповідність до вимог, заявлених 

в оголошенні про проведення конкурсного відбору (далі – Оголошення). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Дудник Н. Д. – секретар комісії, яка повідомила про відповідність поданих 

документів заявленим у Оголошенні вимогам. 
 

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

проголосувати за допуск Сивак Тамари Борисівни до участі в конкурсі на посаду 

завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86". 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення Сивак Тамари Борисівни до участі в конкурсі 

на посаду завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна 

районна аптека № 86". 
 

Результати голосування:  

"За" - 7 , одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Допустити Сивак Тамару Борисівну до участі в конкурсі на посаду 

завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86". 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував розкрити конверт 

із конкурсною пропозицією Сивак Т. Б. щодо перспективного плану розвитку  

комунального підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86", 

поданою відповідно до вимог 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. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Дудник Н. Д. – секретар комісії, яка відкрила конверт, перерахувала 

кількість аркушів документу, а саме: 12 аркушів машинописного тексту в 

одному примірнику. Пронумерувала та засвідчила печаткою кожну сторінку 

документа. 
 

Сивак Т. Б, яка презентувала комісії конкурсну пропозицію щодо 

перспективного плану розвитку підприємства, з демонстрацією порівняльних 

таблиць та схем. Зауважила на подальшій роботі щодо участі підприємства у 

реалізації державних програм по забезпеченню пільгових категорій населення 

району, хворих на цукровий діабет інсуліном, по програмі "Доступні ліки" тощо. 
 

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

питання претенденту щодо презентованого плану заходів, на питання яких                      

Сивак Т. Б. надано вичерпні відповіді. 
 
   

ВИРІШИЛИ: 

Конкурсну пропозицію, подану Сивак Т. Б. взяти до уваги та визнати 

відповідность Сивак Т. Б. та її конкурсної пропозиції встановленим вимогам. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 
 

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

обговорення та перейти до відкритого голосування щодо визнання Сивак 

Тамари Борисівни, як єдиного претендента переможцем у конкурсі на посаду 

завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86". 

  

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Сивак Тамари Борисівни, як єдиного 

претендента переможцем у конкурсі на посаду завідувача комунального 

підприємства "Городищенська центральна районна аптека № 86". 
 

Результати голосування:  

"За" - 7, одноголосно. 
 

СЛУХАЛИ: 

Дудник Н.Д. - секретаря комісії, яка наголосила на необхідності 

визначення строку на який буде укладатися контракт у разі затвердження 

рішенням сесії переможця конкурсу та запропонувала визначити термін дії 

контракту, що буде укладатися з Сивак Т.Б. 5 (п’ять) років. 
.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

голосування  щодо визначення терміну дії контракту, що буде укладатися з 

Сивак Т. Б., у разі затвердження її кандидатури рішенням сесії обласної ради,                

5 (п’ять) років. 
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ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну, на який буде укладатися 

контракт з Сивак Т. Б., у разі затвердження її кандидатури рішенням сесії 

обласної ради, 5 (п’ять) років. 
 

Результати голосування:  

"За" - 7 , одноголосно. 
 

 

ВИРІШИЛИ  

1. Визнати  Сивак Тамару Борисівну, переможцем у конкурсі на посаду 

завідувача комунального підприємства "Городищенська центральна районна 

аптека № 86", кандидатуру якої внести для затвердження на розгляд чергової 

сесії обласної ради.  

2. Визначити термін укладання контракту з переможцем конкурсу                

Сивак Тамарою Борисівною, у разі затвердження її кандидатури рішенням сесії 

обласної ради, 5 (п’ять) років. 

 

 

 

 

Голова комісії: 
 
 

 В. Тарасенко 

Секретар комісії: 

 
 

 Н. Дудник 

 

Члени комісії: 

 О. Найдан  

  В. Петров 
 

   

Л. Мазур 

   

Д. Виноградов 
 

   

Т. Коваленко 
 
 


