
Члени члени коміеії:

Заіченко Наталя Валеріївна -  сестра медична ЗПСМ

Ш трикун Лю дмила Іванівна -  секретар Старосалтівської селищ ної ради

Струк Валентина Василівна - начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

Чепіженко Д митро М иколайович - начальник відділу держ авної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень ю ридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань

Вів засідання голова комісії Бурменко Анатолій Володимирович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 .Обрання секретаря конкурсної комісії

2. Розгляд переліку конкурсних пропозицій

3. Розгляд питання щодо допущ ення кандидатів до участі в конкурсі

ГОЛОСУВАЛИ про затвердження порядку денного;

«За» - 5 «Проти» - 0 «У тримались» -0 

Бурменко А.В. -  «за»

Ш трикун Л.В. -  «за»

Струк В.В. -  «за»

Чепіженко Д.М. -  «за»

Заіченко Н.В. -  «за»

Рішення прийнято.

Виріщили - Затвердити порядок денний четвертого засідання конкурсної комісії на заміщ ення 

вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства 

«Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищ ної ради» 

Вовчанського району Х арківської області.

1. Голова конкурсної комісії Бурменко А.В., повідомив, що секретар Леонець О.С., перебуває в 

тарифній відписці, в зв ’язку з чим не обхідно обрати секретаря комісії 

Запропонував обрати секретарем конкурсної комісії Ш трикун Людмилу Іванівну 

ГОЛОСУВАЛИ про обрання секретаря к о м іс ії:

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» -0 

Бурменко А.В. -  «за»

Ш трикун Л.В. -  «за»

Струк В.В . ~ «за»

Чепіженко Д.М. - «за»

Заіченко Н.В. - «за»



^гшення прийнято.

виріш или - обрати секретарем конкурсної комісії Ш трикун Людмилу Іванівну

^  2.Слухали голову комісії Бурменко А.В. який повідомив що до Старосалтівської селищ ної ради

надійшла одна конкурсна пропозиція на заміщ ення вакантної посади директора закладу охорони 

здоров’я комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Ц ентр первинної медико- 

санітарної допомоги Старосалтівської селищ ної ради» Вовчанського району Х арківської області від 

Д рож ж иної М арії Володимирівни.

Конкурсна пропозиція зареєстрована в ж урналі звернень за №  372 від 28.02.2020 року.

Д окументи, крім заяви, надійш ли в запечатаному конверті, як передбачено умовами Порядку 

проведення конкурсу на заміщ ення вакантної посади директора закладу охорони здоров’я 

комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський ЦПМ СД».

Голова комісії Бурменко А.В. запропонував; конкурсну пропозицію  подану Д рож жиною  М арією 

Володимирівною визнати поданою  відповідно до умов конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ;

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» -0 

Бурменко А.В. -  «за»

Ш трикун Л.В. -  «за»

Струк В.В. -  «за»

Чепіженко Д.М. -  «за»

Заіченко Н.В. -  «за»

Рішення прийнято.

Вирішили - визнати конкурсну пропозицію  подану Д рож ж иною  М.В. поданою відповідно до умов 

конкурсу на заміщ ення вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального 

некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної м едико-санітарної допомоги 

Старосалтівської селищ ної ради» Вовчанського району Харківської.

3.Слухали голову комісії Бурменко А.В., який повідомив, що конкурсантом Д рож ж иною  М.В. подана 

конкурсна пропозиція яка відповідає умовам порядку проведення конкурсу. В зв ’язку з чим 

пропонується вирішити питання щодо допуску до участі в конкурсі Д рож ж иної М арії Володимирівни. 

ГОЛОСУВАЛИ;

«За» - 5 «Проти» - 0 «Утримались» -0 

Бурменко А.В. -  «за»

Ш трикун Л.В. -  «за»

Струк В.В. -  «за»

Чепіженко Д.М. -  «за»

Заіченко Н.В. -  «за»

Рішення прийнято.

Вирішили - допустити до участі в конкурсі претендента Д рож ж ину М.В.. Повідомити Дрожжину 

М.В. про час та м ісце проведення конкурсу. А саме, що конкурс відбудеться 03.03.2020 року о 

11;00 годині в залі засідань на 2-му поверсі за адресою; 62560 , вул. Перемоги 14, смт Старий 

Салтів, Вовчанський район. Х арківська область


