
 

УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

Конкурсна комісія 

        

Протокол № 2 
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення  

вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

від 16.10.2019р.         м. Коломия 

 
 

Присутні:  

Голова конкурсної комісії  В.Бойцан. 

Секретар конкурсної комісії 

Члени конкурсної комісії – 

О.Денисюк 

Л.Лудчак, Л.Макарова, Л.Ріпецька, Н.Федорук  

Відсутні:  –  
 

 

Виступив: В.Бойцан  

Про відкриття засідання конкурсної комісії 

Вирішили:  

Відкрити засідання конкурсної комісії  

Голосували: В.Бойцан – за  

   О.Денисюк – за 

   Л.Лудчак – за    

   Л.Макарова – за 

   Л.Ріпецька – за 

   Н.Федорук – за 

 

Виступив: В.Бойцан  

1. Про включення до порядку денного питання про розгляд заяв претендентів 

і доданих до них документів. 

2. Запропонував заслухати конкурсні пропозиції від учасника 

 

Вирішили:  

Включити до порядку денного питання про розгляд заяв претендентів і 

доданих до них документів та заслухати конкурсні пропозиції від учасника 

Голосували: В.Бойцан – за  

   О.Денисюк – за 

   Л.Лудчак – за    

   Л.Макарова – за 

   Л.Ріпецька – за 

   Н.Федорук – за 
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Виступила: О.Денисюк 

Доповіла питання про розгляд заяв претендентів і доданих до них 

документів. 

Повідомила, що до Коломийської міської ради надійшла одна заява про 

участь в конкурсі на зайняття вакантної посади головного лікаря КНП КМР 

«Коломийський міський центр ПМСД», а саме від: 

- БУРТИК Марії Володимирівни, яка проживає за адресою: м. Коломия, 

вул. Шопена, 12/3; заява зареєстрована у відділі звернень міської ради за 

№Б/1394 від 07.10.2019. 

 

Документи, крім заяви, надійшли в запечатаному вигляді, як передбачено 

Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 

комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2017р. № 1094.  

 

Вирiшили: 

Документи подані Буртик М.В. відповідають вимогам встановленим в 

оголошенні про проведення конкурсу та допустити Буртик М.В. до участі у 

конкурсі на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Голосували: В.Бойцан – за  

   О.Денисюк – за 

   Л.Лудчак – за    

   Л.Макарова – за 

   Л.Ріпецька – за 

   Н.Федорук – за 

 

Виступив:В.Бойцан  

Запропонував заслухати конкурсні пропозиції від учасниці  

Слухали: М.Буртик 

 

Виступили: В.Бойцан, Л.Макарова.  

 Обговорили виступ та провели співбесіду з учасницею. 

 

Виступив: В.Бойцан 

 Про визнання переможця конкурсу на заміщення вакантної посади 

головного лікаря комунального некомерційного підприємства Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» М.Буртик. 

Вирішили:  

Розглянувши конкурсні пропозиції та за результатими співбесіди визнати 

переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради 

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» М.Буртик.  

Голосували: В.Бойцан – за  

   О.Денисюк – за 
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   Л.Лудчак – за    

   Л.Макарова – за 

   Л.Ріпецька – за 

   Н.Федорук – за 

 

Виступив: В.Бойцан  

Про закриття засідання конкурсної комісії  

Вирішили:  

Закрити засідання конкурсної комісії  

Голосували: В.Бойцан – за  

   О.Денисюк – за 

   Л.Лудчак – за    

   Л.Макарова – за 

   Л.Ріпецька – за 

   Н.Федорук – за 

 

 

Голова комісії         В.Бойцан   

 

Секретар комісії         О.Денисюк   

 

Члени комісії         Л.Лудчак 

 

Л.Макарова 

 

Л.Ріпецька 

 

Н.Федорук 


