
  Проект 

Р І Ш Е Н Н Я 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

 

від 27.01.2020 року                  м.Бурштин                            № 1971 

 

Про затвердження складу конкурсної 

комісії з проведення конкурсного відбору 

на зайняття посади директора комунального 

некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна  міська  лікарня»  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 

 

 Розглянувши подання міського голови  №196/0/02-29 від 23.01.2020 року, 

протокол загальних зборів трудового колективу комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області  від 17 січня 2020 року,  звернення ГО БО «БФ «Сурма» від 23.01.2020 року, ГО 

«Майдан - Бурштин» від 20.01.2020 року, звернення  ГО «Бурштинське міське об’єднання 

воїнів АТО» від  22.01.2020 року, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.16 «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального 

закладу охорони здоров'я”, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня                

2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, рішенням Бурштинської міської ради від 10 

січня 2020 року N 05/87-20 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», враховуючи висновки та 

рекомендації  постійних комісій міської ради,  міська рада, -  

                                       В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області згідно з додатком. 

2. Обрати головою конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області – Івасюк  Леонору 

Романівну  (за згодою). 

3. Обрати секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області – Горвата 

Любомира Івановича (за згодою). 

4. Голові конкурсної комісії провести засідання відповідно пунктів 24, 27 постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2017 року №1094 “Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу 

охорони здоров'я”,  пунктів 22, 25 Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору 

на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області» та забезпечити 

розміщення оголошення про проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 



Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на офіційному веб-сайті міської 

ради не пізніше 3-х днів з моменту прийняття цього рішення. 

5. Організаційному  відділу міської ради (О.Александрів) забезпечити: 

 - проведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування 

конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору; 

- оприлюднення  на офіційному  веб - сайті міської ради відеозапису засідання комісії не 

пізніше наступного дня з дати проведення засідання.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови Н.Кицелу  

та постійні комісії міської ради з питань гуманітарної політики (І. Мазур). 

 

 

Міський голова                                                        Роксолана Джура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до проекту рішення 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області 

від __________2019 року №_______ 

 

 

Склад 

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

ІВАСЮК              голова комісії, депутат Бурштинської міської ради 

Леонора Романівна                        - за згодою; 

 

ГОРВАТ             секретар комісії, депутат Бурштинської міської ради 

Любомир Іванович               - за згодою; 

  

Члени комісії: 

 

СЕНЧИНА                        депутат Бурштинської міської ради  - за згодою;    

Тетяна Мирославівна       

 

АРХИТКО  

Любомир Іванович                       лікар уролог КНП «Бурштинська центральна  

                                                                       міська лікарня   (делегований представник на підставі   

                                                                       рішення зборів трудового колективу – протокол від                                     

                                                                       17.01.2020 р.) 

    

САВЧАК  

Зеновій Іванович                         завідувач поліклініки КНП «Бурштинська центральна  

                                                                       міська лікарня   (делегований представник на підставі   

                                                                       рішення зборів трудового колективу – протокол від                                     

                                                                       17.01.2020 р.) 

САВЧАК 

 Галина  Олексіївна                        лікар хірург КНП «Бурштинська центральна  

                                                                       міська лікарня   (делегований представник на підставі   

                                                                       рішення зборів трудового колективу – протокол від                                     

                                                                       17.01.2020 р.) 

ТАРНАВСЬКА 

Надія Ярославівна                           делегований представник на підставі   

                                                                       рішення  загальних зборів ГО БО «БФ «Сурма»                            

                                                                        від 23.01.2020 року    – за умови   дотримання вимог      

                                                                       п.10.3 Положення (підтвердження             

                                                                       діяльності з питань захисту інтересів громадян  

                                                                       у сфері охорони здоров’я та /або 

                                                                       у сфері запобігання корупції і антикорупційної                 

                                                                       діяльності) 

 

 

БОРИСОВ 

Володимир Миколайович               делегований представник на підставі   

                                                                       рішення  загальних зборів ГО «Майдан - Бурштин»      



                                                                       від 20.01.2020 року    – за умови   дотримання вимог   

                                                                       п.10.3 Положення (підтвердження             

                                                                       діяльності з питань захисту інтересів громадян  

                                                                       у сфері охорони здоров’я та /або  у сфері запобігання   

                                                                       корупції і антикорупційної    діяльності) 

 

 

КУШНІР 

делегований представник на підставі   

                                                                       рішення  загальних зборів ГО «Бурштинське міське  

                                                                      об’єднання воїнів АТО»  від 22.01.2020  року    

                                                                       – за умови    дотримання вимог п.10.3   

                                                                       Положення (підтвердження    діяльності з питань  

                                                                       захисту інтересів громадян  

                                                                       у сфері охорони здоров’я та /або  у сфері запобігання   

                                                                       корупції і антикорупційної    діяльності) 

 

 

 

Секретар міської ради       Б.Рибчук 

 

 


