
ПРОТОКОЛ №2 
засідання конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря 

комунального підприємства Перемишлянська центральна районна лікарня 

м.Перемишляни 23.12.2021 р. 

Присутні: 
Голова комісії: 
Мармуляк Ярослав Іванович 

Секретар комісії: 
Слюбик Богдан Степанович 

Члени комісії: 
Донцова Ірина Євгенівна; 
Гандзюк Лідія Іванівна; 
Островський Мирон Миколайович. 

Відсутня: 
Член комісії: 
Стельмах Уляна Михайлівна. 

я 

Засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади 
головного лікаря комунального підприємства Перемишлянська центральна 
районна лікарня (далі - конкурсна комісія) є правомочним. 

Засідання конкурсної комісії веде голова комісії Мармуляк Ярослав 
Іванович. 

СЛУХАЛИ: 
Мармуляка Ярослава Івановича — голову комісії, який запропонував 

затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії. 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії: 
1. Про перенесення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв 

претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі 
в конкурсі на зайняття посади головного лікаря комунального підприємства 
Перемишлянська центральна районна лікарня. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 4 чол. (Мармуляк ЯЛ., Слюбик B.C., Гандзюк Л.І., Островський М.М.), 
«проти» - 1 чол. (Донцова І.Є.), «утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
СЛУХАЛИ: 

Мармуляка Ярослава Івановича — голову комісії, який повідомив, що 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 



державного, комунального закладу охорони здоров'я» документи, подані 
(надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі: 

- подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого 
часу; 

- надіслання їх поштою після закінчення строку подання; 
- надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та 

надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати 
проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів. 

У зв'язку із наведеним є необхідність відкладення засідання на інший 
термін для дотримання вказаних вимог законодавства. 

Запропонував членам конкурсної комісії прийняти участь в обговоренні 
даного питання. 

В обговоренні взяли участь: 
Донцова І.Є., Гандзюк J1.I., Островський М.М., Слюбик Б.С. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до 

них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття 
посади головного лікаря комунального підприємства Перемишлянська 
центральна районна лікарня провести 28 грудня 2021 року о 10 годині 00 хвилин. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
««за» - 4 чол. (Мармуляк Я.І., Слюбик Б.С., Гандзюк Л.І., Островський М.М.), 
«проти» - 1 чол. (Донцова І.Є.), «утримались» - 0 чол. 

Рішення прийнято 

Секретар комісії 

Члени комісії 

Голова комісії 

відсутня У.М.Стельмах 


