
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради

13 грудня 2019 року 11.00 год.

Місце проведення: Бабчинецька сільська рада

Присутні:
Голова конкурсної комісії: Стафійчук М.В.
Секретар конкурсної комісії: Яцко Г.М.
Члени комісії: Савкова Н.Ф., Вівдич О.Г., Кушнір М.Г.,

Проданець Т.К., Махначова Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд заяви претендента та поданих до неї документів (за 
виключенням конкурсної пропозиції) щодо відповідності установленим 
вимогам.
2. Про допуск претендента до участі в конкурсі на зайняття
вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради.
3. Про визначення дати проведення засідання конкурсної комісії для
розгляду конкурсних пропозицій та проведення співбесіди на зайняття 
вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради.

І. СЛУХАЛИ: Стафійчука Миколу Вікторовича, голову конкурсної комісії, 
який ознайомив членів комісії з порядком денним засідання, запропонував 
затвердити його.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний.



II СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який повідомив, що 
28 листопада 2019 року на сайті Бабчинецької сільської ради було 
опубліковано оголошення про проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької 
сільської ради.

Прийом документів проводився з 27 листопада по 12 грудня 
2019 року включно.

У визначений в оголошенні термін для подачі документів до 
конкурсної комісії 12.12.2019 року поступила заява про участь у конкурсі 
та запечатаний конверт (пакет документів) від одного претендента - 
Тулубіцької Мирослави Євгенівни.

Стафійчук М.В., голова конкурсної комісії, зачитав заву Тулубіцької 
М.Є. та запропонував оглянути цілісність доданого до заяви конверта з 
документами.

ВИСТУПИЛИ:
Яцко Г.М., секретар комісії, яка запропонувала провести процедуру 
відкриття конверта з документами, які були додані до заяви претендента.

Конкурсна комісія перейшла до фіксації переліку документів 
Тулубіцької М.Є., зазначаючи наявні, зокрема:

• письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
для зайняття посади (додаток 1);

• копія паспорта громадянина України;
• резюме у довільній формі;
• автобіографія;
• копія документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують 
відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

• згода на обробку персональних даних (додаток 2);
• конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого 

тексту в паперовій та електронній формі;
• довідка МВС про відсутність судимості;
• медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку 

у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за 
формами, затвердженими МОЗ;

• попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання 
корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додаток
3 );

• заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додаток 4);
• 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“).



Яцко Г.М. проінформувала, що Тулубіцька М.Є. подала повний 
пакет документів згідно зазначеного переліку, зміст документів відповідає 
оголошеним вимогам (конкурсна пропозиція не розглядалась, як це 
передбачено Порядком проведення конкурсу).

Запропонувала голосувати за визнання заяви Тулубіцької М.Є. та 
поданих до неї документів такими, що відповідають вимогам 
установленим для претендентів на зайняття вакантної посади головного 
лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради.

Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ:
Визнати заяву Тулубіцької М.Є та додані до неї документи такими, 

що відповідають вимогам установленим для претендентів на зайняття 
вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької 
сільської ради.

III. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, про прийняття рішення 
про допуск претендента на зайняття вакантної посади головного лікаря 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради.

Запропонував допустити до участі в конкурсі претендента 
Тулубіцьку М.Є. на зайняття посади головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Бабчинецької сільської ради.

Зазначив, що відповідно до п. 31 «Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 року № 1094, секретар конкурсної комісії повідомляє учасників 
конкурсу про прийняте комісією рішення протягом трьох робочих днів з 
дня проведення засідання з розгляду документів.



Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ:
1. Допустити до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади 

головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради 
претендента Тулубіцьку Мирославу Євгенівну.

2. Секретарю конкурсної комісії Яцко Г.М. повідомити претендента 
про прийняте рішення конкурсної комісії про її допущення до участі 
в конкурсі в термін протягом трьох робочих днів з дня проведення 
засідання з розгляду документів.

ІУ. СЛУХАЛИ: Стафійчука М.В., голову комісії, який зазначив, що 
згідно пункту 33 Постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2019 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», 
початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено 
засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до 
них документів, а саме 13 грудня 2019 року. Проведення конкурсу 
завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про 
затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не 
більш як 30 календарних днів (до 12.01.2020 року включно).

Також звернув увагу на те, що має проводитися відеозапис 
наступного засідання конкурсної комісії з заслуховування конкурсних 
пропозицій учасників конкурсу на посаду головного лікаря 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Бабчинецької сільської ради (відповідно до пункту 
37 вищезазначеного порядку).

Запропонував провести наступне засідання конкурсної комісії для 
розгляду конкурсної пропозиції та проведення співбесіди у учасником 
конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Бабчинецької сільської ради 18 грудня 2019 року о 14 годині в 
приміщенні Бабчинецької сільської ради. Повідомити учасника конкурсу 
Тулубіцьку М.Є. про дату, час та місце проведення співбесіди. 
Забезпечити належний відеозапис наступного засідання конкурсної комісії.

Запитав у присутніх чи будуть інші пропозиції.



Голосували:
Стафійчук М.В. - «За»
Яцко Г.М. - «За»
Савкова Н.Ф. - «За»
Вівдич О.Г. - «За»
Кушнір М.Г. - «За»
Проданець Т.К. - «За»
Махначова Н.М. - «За»
«Проти» -  0.
«Утримались» -  0.

ВИРІШИЛИ:
1. Призначити наступне засідання конкурсної комісії для розгляду 
конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з претендентом на 
зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бабчинецької 
сільської ради 18 грудня 2019 року о 14 годині в приміщенні Бабчинецької 
сільської ради.
2. Доручити Яцко Г.М. повідомити учасника конкурсу Тулубіцьку М.Є. 
про дату, час та місце проведення співбесіди.
3. Забезпечити належний відеозапис наступного засідання конкурсної 
комісії Кушніру М.Г.
4. Доручити секретарю конкурсної комісії Яцко Г.М. оприлюднити 
результати конкурсу на офіційному веб-сайті Бабчинецької сільської ради 
не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу (ч. 4 п. 23 
Порядку).

Стафійчук М.В.

Члени конкурсної комісії:


