
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол №2
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Зачепилівська центральна лікарня»

23.03. 2022 року
13.00 год

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

Безчасна Леся Мирославівна
Члени комісії:
Порціян Інна Михайлівна, 
Петренко Інна Василівна 
Єретик Оксана Анатоліївна 
Гаглоєва Вікторія Анатоліївна; 
Зінченко Людмила Єгорівна

(Головуюча на комісії - голова комісії Подколзіна О.В..) 
ГОЛОВУЮЧА: Запропонувала до розгляду порядок денний засідання 
комісії.
1. Про розгляд заяв претендетів і доданих до них документів щодо 

відповідності установленим вимогам та допуск претендентів на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня».

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

Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Г олосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»
6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»
7. Гаглоєва Вікторія Анатоліївна «за»
8. Зінченко Людмила Єгорівна «за»

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



Доповідала: голова комісії, яка повідомила, що відповідно до пункту 28 
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про 
порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров'я», для участі у конкурсі особа подає 
ососбисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в 
оголошенні строк а саме: з 09 березня 2022 року по 22 березня 2022 року 
включно. Документи , крім заяви , подаються у запечатанному вигляді

Для участі у конкурсі для зайняття вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна 
лікарня» надійшли документи від претендентки Дрожжі Інни Олександрівни. 
Комісія Приступила до розгляду документів.
СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Дрожжі Інни Олександрівни і доданих до 
них документів щодо відповідності установленим вимогам та допуск 
претендентів на зайняття вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня».
Для участі у конкурсі Дрожжа Інна Олександрівна надала наступні 
документи:
1) письмову заяву на участь у конкурсі
2) копію паспорта громадянина України;
3) біографічна довідка (резюме);
4) копіїї документів про освіту, диплом про закінчення у 2007 році 
Харківський державний медичний університеті отримала повну вищу освіту 
за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар., 
сертифікат №152 лікаря - спеціаліста від 26.06.2009 року,посвідчення 
№1019/2018 від25.05.2018 року, посвідчення про проходження кваліфікації 
до диплому № ХА 32470092 а також копію трудової книжки або інших 
документів, що підтверджують досвід роботи;
5) згоду на обробку персональних даних;
6) конкурсну пропозицію обсягом на 10 (десятьох) сторінках друкованого 
тексту в паперовій формі
7) довідку МВС про відсутність судимості;
8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у 
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за

' формами, затвердженими МОЗ;
9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання 
корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно 
до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про 
запобігання корупції»).
Отже, заява Дрожжі Інни Олександрівни і додані до неї документи 
відповідають установленим вимогам на зайняття вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна 
лікарня».
ВИСТУПИЛА: Мотринець С.М., яка запропонувала допусти претендента 
Дрожжу Інну Олександрівну до участі у конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня»



посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачеплиівська центральна лікарня»
ГОЛОВУЮЧА: Поставила на голосування пропозицію: допусти 
претендента Дрожжу Інну Олександрівну до участі у конкурсі на заміщення 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня»

Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівна «за»
4. Порціян Інна Михайлівна «за»
5. Петренко Інна Василівна «за»
6. Єретик Оксана Анатоліївна «за»
7. Гаглоєва Вікторія Анатоліївна «за»
8. Зінченко Людмила Єгорівна «за»

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

ВИРІШИЛИ: Допусти претендента Дрожжу Інну Олександрівну до участі у 
конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня»
Доручити секретарю комісії Безчасній Лесі Мирославівні повідомити 
претендентку Дрожжу І.О. про час та місце проведення конкурсу, а саме: 
конкурс відбудеться 24.03.2022 року о 13.00 год за адресою: 64401, 
Харківська область, Зачепилівський район, селище міського типу 
Зачепилівка, вулиця Центральна,56.

Зінченко Л.Є.
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