
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

20.03.2023                                                                                       № 62-р 

 

Про утворення конкурсної комісії 

з проведення конкурсного відбору претендентів 

на зайняття посади начальника Комунального закладу 

«Черкаський обласний інформаційно-аналітичний 

центр медичної статистики» Черкаської обласної ради 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування                          

в Україні», рішень обласної ради від 16.12.2016 № 10-18/VII «Про управління 

суб'єктами та об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області» (зі змінами), від 19.02.2021 № 5-14/VІІІ «Про 

проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посад керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області» (зі змінами), враховуючи пункт 3 

розпорядження голови обласної ради від 24.02.2023 № 39-р «Про оголошення 

конкурсного відбору претендентів на зайняття посади начальника 

Комунального закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» 

Черкаської обласної ради» (у редакції розпорядження від 01.03.2023 № 41-р): 

 

1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору 

претендентів на зайняття посади начальника Комунального закладу 

«Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» 

Черкаської обласної ради (далі – Комісія) та затвердити її склад згідно  

з додатком. 

          2. Комісії: 

1) установити вимоги до претендентів, з урахуванням встановлених 

законодавством вимог, та до їх конкурсних пропозицій; 

  2) оприлюднити оголошення про проведення конкурсного відбору  

на зайняття посади начальника Комунального закладу «Черкаський обласний 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Черкаської обласної 

ради; 

 3) перевірити документи, подані претендентами щодо відповідності 

установленим вимогам; 
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 4) прийняти рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному 

відборі або відхилення їх кандидатур; 

 5) оцінити професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції 

учасників конкурсу; 

 6) відібрати шляхом голосування з числа допущених до конкурсного 

відбору претендентів одну кандидатуру на зайняття посади начальника 

Комунального закладу «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики» Черкаської обласної ради, оформити відповідне рішення 

конкурсної комісії та внести на розгляд сесії обласної ради питання про 

призначення такого кандидата; 

 7) оприлюднити результати засідань Комісії та результати конкурсу; 

 8) здійснити інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України, пов'язані з проведенням конкурсного відбору. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

обласної ради МУШІЄКА М. Г. і управління юридичного забезпечення  

та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради. 

 

           

 

 

 

Голова         А. ПІДГОРНИЙ 
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Додаток 

до розпорядження голови 

Черкаської обласної ради 

від 20.03.2023 № 62-р 

 

 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади начальника 

Комунального закладу «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики» Черкаської обласної ради 

 

МУШІЄК 

Михайло Григорович 

- заступник голови Черкаської обласної ради, 

голова комісії 

 

ВОДОЛАЗ 

Андрій Іванович 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату Черкаської обласної ради,  

заступник голови комісії 

 

ТОЛМОСОВА 

Наталія Петрівна 

 

 
 

- завідувач сектору роботи з персоналом та  

з питань нагород управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату Черкаської обласної ради,  

секретар комісії 

 

ВУСИК 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії з питань комунальної 

власності, підприємництва та регуляторної 

політики Черкаської обласної ради 

 

ЦИМБАЛЮК 

Світлана Вікторівна  

- головний бухгалтер Комунального закладу 

«Черкаський обласний інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики» 

Черкаської обласної ради (представник 

трудового колективу) 

   
  
 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату обласної ради                                             Н. ГОРНА 

 

 


