
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол №3
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медичної допомоги»

02.04. 2021 року
10.00 год

Місце проведення: Харківська область, Зачепилівський район, селище 
міського типу Зачепилівка, вулиця Паркова,37.

Присутні:
Голова конкурсної комісії:
Подколзіна Олена Вікторівна
Заступник голови конкурсної комісії:
Мотринець Світлана Миколаївна
Секретар комісії:

Безчасна Леся Мирославівна
Члени комісії:
Порціян Інна Михайлівна,
Васькова Тетяна Василівна,
Винник Наталія Степанівна,
Лепьопікіна Г алина Данилівна,
Фоміна Ірина Геннадіївна

(Головуюча на комісії - голова комісії Подколзіна О.В..)

На засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медичної допомоги» прибули усі члени конкурсної комісії.

Відповідно до приписів пункту 15 Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника керівника державного комунального закладу 
охорони здоров’я затвердженого Постановю Кабінету міністрів України від 
27грудня 2017 року №1094 (зі змінами та доповненнями засідання є 
правомочним.

З метою забезпечення відкритості та прозорості засідання конкурсної 
комісії відповідно до п.37 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівників комунальних підприємств комунальних закладів охорони здоров’я 
Зачепилівської селищної ради.

Шановні присутні, доводжу до Вашого відома що 02.04.2021 року на ім’я 
голови конкурсної комісії надійшла заява від претендента на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медичної допомоги» - Омельченко Ольги Іванівни із 
проханням зняти її кандидатуру із участі у конкурсі. Пропоную дану заяву 
взяти до відома.
ГОЛОВУЮЧА: Запропонувала до розгляду порядок денний засідання 
комісії.



1. Про заслуховвування конкурсної пропозиції учасника конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медичної допомоги».

2. Обрання переможця конкурсу зайняття вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 
допомоги».

ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: «Затвердити 
порядок денний засідання комісії в цілому».

Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Миколаївна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Васькова Тетяна Василівна «за»
6. Винник Наталія Степанівна «за»
7. Лепьошкіна Галина Данилівна «за»
8. Фоміна Ірина Геннадіївна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)
Рішення прийнято.
Комісія приступила до розгляду конкурсноїх пропозицій.
СЛУХАЛИ: Про розгляд конкурсної пропозиції Погорілої Анни 
Петрівни - учасника конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 
допомоги».

Основним завданням на посаді директора хочеться визначити наступні 
напрями: необхідність організаційних змін у сфері охорони здоров'я 
зумовлена потребою адаптації органів управління та закладу охорони 
здоров'я до зовнішніх та внутрішніх викликів, а також необхідності зміни 
шляхів і способів виконання їх діяльності, спрямованої на задоволення 
мінливих суспільних потреб. Внаслідок стрімкого розвитку нових 
технологій, зростання споживчого попиту, на медичні і соціальні послуги 
організації соціальної сфери, в тому числі і охорони здоров'я, сьогодні 
відчувають значний тиск, викликаний необхідністю постійно адаптуватися 
до мінливих суспільних потреб і вимушені вносити відповідні корективи у 
свою діяльність.

Потреба у впровадженні організаційних змін є ключовим етапом для 
покращення діяльності підприємства охорони здоров'я, спрямованої на 
задоволення суспільних потреб та досягнення успіху.

Збереження здоров’я та зниження захворюваності населення через 
попередження хвороб та просування здорового способу життя. Формування у 
населення довіри до КНП «ЦПМД» та зміни розуміння ролі підприємства 
охорони здоров’я шдяхом удосконалення робочого процесу.



Стати одним з найкращих медичних закладів в якості надання медичних 
послуг первинного рівня, створення комфорту та задоволення потреб 
пацієнтів на основі інноваційних технологій.

Стати фінансово спроможним ЦПМД з стабільними джерелами 
надходжень в бюджет підприємства від оплати за обслуговування населення 
(НСЗУ), фінансування програм з місцевого бюджету, страхових виплат та 
оплати додаткових медичних та інформаційних послуг від населення.
Для більш детального ознайомлення пропоную переглянути презентацію 
розвитку КНП «Центр первинної медичної допомоги» Зачепилівської 
селищної ради (додається)
ВИСТУПИЛИ: Голова конкурсної комісії Подколзіна Олена Вікторівна 
звернулася до членів комісії які: «Які будуть запитання до доповідача?» 
Та задала запитання:
«Як же в нас впроваджується принцип «Гроші йдуть за пацієнтом»?
Погоріла А.П. зауважила, що на сьогоднішній день сімейними лікарями 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 
допомоги» перезаключено 11619 декларацій. Для підвищення рейтингу та 
престижу наших лікарів працівники нашої установи використовують засоби 
масової інформації, соцмережі для висвітлення роботи нашого закладу.
Член конкурсної комісії Лепьошкіна Галина Данилівна задала 
запитання:
Презентувавши конкурсну пропозиції, ви наголосили, що головним питанням 
вашої роботи буде мотивація медичних працівників. Усім відомо що сьогодні 
медпрацівники працюють у шкідливих умовах із хворими на короновірус, але 
доплат ніяких не отримуємо.
Погоріла А.П. Обов’язково буде проведено аналіз прийому хворих. І 
відповідно до проведеного аналізу буде здійснюватися доплата медичним 
працівникам у межах фінансування та законодавства.
Заступник голови конкурсної комісії Мотринець Світлана Миколаївна 
задала запитання:
Які платні послуги надає КНП «Центр первинної медичної допомоги» 
Зачепилівської селищної ради.
Погоріла А.П. Усі послуги які надає КНП «Центр первинної медичної 
допомоги» відповідно до медичної реформи- безкоштовні,.
Член конкурсної комісії Порціян Інна Михайлівна задала запитання:
Чи працює офіційний сайт КНП «Центр первинної медичної допомоги» 
Зачепилівської селищної ради.
Погоріла А.П. На сьогоднішній день офіційного сайту не має. Це буде 
пергочергове завдання, яке потрібно зробити, адже дуже зручно будь яку 
інформацію отримати із соцмережі дистанційно, не виходячи з дому.
Голова конкурсної комісії Подколзіна Олена Вікторівна. Чи будуть ще 
запитання до конкурсанта. Якщо не має запитань пропоную конкурсну 
пропозицію Погорілої Анни Петрівни - учасника конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медичної допомоги» взяти до відома .

п/п
П.І.П. Голосування№



Рішення прийнято.

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Миколаївна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Васькова Тетяна Василівна «за»
6. Винник Наталія Степанівна «за»
7. Лепьошкіна Галина Данилівна «за»
8. Фоміна Ірина Геннадїївна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)

ВИРІШИЛИ: Конкурсну пропозицію Погорілої Анни Петрівни - 
учасника конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 
допомоги» взяти до відома .

СЛУХАЛИ: Обрання переможця конкурсу зайняття вакантної посади 
директора комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медичної допомоги».

ГОЛОВУЮЧА: Шановні члени комісії Заслухавши конкурсну пропозицію 
претендента Погорілої Анни Петрівни,та отримавши вичепні відповіді на 
запитення членів комісії пропоную перейти до обрання переможця конкурсу 
зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медичної допомоги». Так як кадидат один 
пропоную проголосувати за кандидатуру Цогорілої Анни Петрівни та 
визначити її переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 
допомоги».

Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Г олосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Миколаївна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Васькова Тетяна Василівна «за»
6. Винник Наталія Степанівна «за»
7. Лепьошкіна Галина Данилівна «за»
8. Фоміна Ірина Геннадїївна «за»

Всього «за»-8 (одноголосно)
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медичної допомоги» Зачепилівської селищної ради - Погорілу 
Анну Петрівну. Рекомендувати Зачепилівському селищному голові



укласти контракт із Погорілою А.П. на термін визначений 
законодавством.
Доручити секретарю комісії Безчасній Лесі Мирославівні оприлюднити 
на офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради протокол та 
відеозапис конкурсної комісії від 02.04.2021 уроку

Голова комісії

Заступник голови комісії

Секретар комісії

Члени

Подколзіна О.В.

Мотринець С.М

Безчасна Л.М.

Порціян І. М.

Васькова Т. В.

Винник Н. С.

Лепьошкіна Г. Д.

Фоміна І. Г.


