
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол №3
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Зачепилівська центральна лікарня»

24.03.2022 року
13.00 год

Місце проведення: Харківська область, Зачепилівський район, селище 
міського типу Зачепилівка, вулиця Центральна,56.

Присутні:
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
Гаглоева Вікторія Анатоліївна;
Зінченко Людмила Єгорівна

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

На засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня» прибули усі члени конкурсної комісії.

Відповідно до приписів пункту 15 Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони 
здоров’я затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 
27грудня 2017 року №1094 (зі змінами та доповненнями засідання є 
правомочним.
ГОЛОВУЮЧА: Запропонувала до розгляду порядок денний засідання 
комісії.
1. Про заслуховування конкурсної пропозиції учасника конкурсу на зайняття 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня».

2. Обрання переможця конкурсу 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. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мирославівни «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.
Комісія приступила до розгляду конкурсноїх пропозиції.
СЛУХАЛИ: Про розгляд конкурсної пропозиції Дрожжі Інни 
Олекснадрівни- учасника конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська 
центральна лікарня».

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.
Надання якісної вторинної медичної допомоги (послуг) місцевим мешканцям 
на високому та безпечному рівні.
Створення умов необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної 
допомоги.
Організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним 
процесом.
Ефективне використання майна та інших ресурсів.
Здійснення іншої,не забороненої законодавством діяльності, необхідної для 
забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, 
управлінням ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу 
підприємства.

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

Стати фінансово спроможним лікувальним закладом 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.
Стратегічні пріоритети
1. Розширення спектру та покращення якості медичних послуг.
2. Розвиток новітніх технологій -придбання та введення в експлуатацію 
сучасного медичного та немедичного обладнання для підвищення якості 
медичних послуг у відповідності до сучасних стандартів. Насамперед - 
подальший розвиток інформативних технологій, зокрема - телемедичних, 
придбання сучасної клінічно-біохімічної апаратури , переносний 
рентгенологічний апарат.
3. Подальший розвиток інфраструктури лікарні за рахунок власних коштів, 
коштів територіальної громади, грантових проектів.
4. Вдосконалення системи управління персоналом відповідно до 
економічних і соціальних умов, що впливають на політику управління 
персоналом для забезпечення професійно - кваліфікаційного і посадового 
переміщення працівників, створення постійного складу персоналу та робочих 
місць, покращення морально-психологічного клімату в колективі.
5. Управління якістю медичних послуг шляхом здійснення безперервного 
професійного розвитку персоналу, забезпечення технічного вдосконалення та 
інфраструктурного розвитку.
ВИСТУПИЛИ: Голова конкурсної комісії Подколзіна Олена Вікторівна 
звернулася до членів комісії : «Які будуть запитання до доповідача?» 
Голова конкурсної комісії Подколзіна Олена Вікторівна. Чи будуть ще 
запитання до конкурсанта. Якщо не має запитань пропоную конкурсну 
пропозицію Дрожжі Інни Олександрівни- учасника конкурсу на зайняття 
вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медичної допомоги» взяти до відома .
Голосували:
№ 
п/п

П.І.П. Голосування

1. Подколзіна Олена Вікторівна «за»
2. Мотринець Світлана Миколаївна «за»
3. Безчасна Леся Мрославівна «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: Конкурсну пропозицію Дрожжі Інни Олександрівни- 
учасника конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна 
лікарня » взяти до відома .
СЛУХАЛИ: Обрання переможця конкурсу зайняття вакантної посади 
директора комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська 
центральна лікарня».



ГОЛОВУЮЧА: Шановні члени комісії Заслухавши конкурсну пропозицію 
претендента Дрожжи Інни Олекснадрівни, та отримавши вичепні відповіді на 
запитання членів комісії пропоную перейти до обрання переможця конкурсу 
зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Зачепилівська центральна лікарня». Так як кадидат один, 
пропоную проголосувати за кандидатуру Дрожжи Інни Олександрівни та 
визначити її переможцем конкурсу на зайняття 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: Визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора Комунального некомерційного підприємства 
«Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради - 
Дрожжу Інну Олександрівну. Рекомендувати Зачепилівському 
селищному голові укласти контракт із Дрожжою І.О. на термін 
визначений законодавством.
Доручити секретарю комісії Безчасній Лесі Мирославівні оприлюднити 
на офіційному веб-сайті Зачепилівської селищної ради протокол та 
відеозапис конкурсної комісії від 24.03.2022 j/оку

Голова комісії Подколзіна О.В.

Заступник голови комісії Чу Мотринець С.М

Секретар комісії q УиаУ/ Безчасна Л.М.

Члени
Порціян І. М.

Петренко І. В.

Єретик О. А.

Гаглоєва В. А.

Зінченко Л. Є.


