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ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

від 30 січня 2020 року                                                                                                       

 

На засіданні присутні – 9 членів комісії. 

Леонора Івасюк  –  депутат Бурштинської міської ради, голова комісії.  

Галина Савчак    –  лікар хірург  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», секретар  

                                     комісії. 

Члени комісії: 

 

Любомир Горват – депутат Бурштинської міської ради.             

  

Тетяна Сенчина - депутат Бурштинської міської ради.        

 

Любомир Архитко - лікар уролог  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 

 

Зіновій Савчак – завідувач поліклініки  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 

                                    

Надія Тарнавська – представник БО «БФ «Сурма». 

 

Володимир Борисов - представник ГО «Майдан - Бурштин». 

      

Володимир Кушнір - представник ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО. 

 

Запрошені: 

М.Михайлишин – начальник юридичного відділу.  

О.Александрів – начальник організаційного відділу.  

І.Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу та відповідальний із запобігання 

корупції. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Підготовка та затвердження тексту ОГОЛОШЕННЯ та оприлюднення даного 

ОГОЛОШЕННЯ  про проведення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 

2. Про визначення термінів прийому документів для участі в конкурсі. 

3. Про залучення фахівців  в якості експертів із правом дорадчого голосу в галузі 

медицини та відповідальних працівників апарату Бурштинської міської ради. 



2 
 

4. Різне. 

 

Перед початком засідання голова комісії Л.Івасюк проінформувала, що відповідно 

до п.17 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 

комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2017 р. №1094 членом конкурсної комісії не може 

бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про: 

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку; 

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили; 

- наявність конфлікту інтересів. 

Голова комісії уточнила у кожного члена комісії чи є у них такі обставини: 

Леонора Івасюк  –  засвідчила, що в неї такі обставини відсутні. 

Галина Савчак    –  засвідчила, що в неї такі обставини відсутні. 

Любомир Горват – засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.            

Тетяна Сенчина - засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.      

Любомир Архитко - засвідчив, що в нього такі обставини відсутні. 

Зіновій Савчак – засвідчив, що в нього такі обставини відсутні.                                    

Надія Тернавська – засвідчила, що в неї такі обставини відсутні.  

Володимир Борисов - засвідчив, що в нього такі обставини відсутні. 

Володимир Кушнір - засвідчив, що в нього такі обставини відсутні. 

 

   Голова комісії поінформувала також, що під час виникнення у члена конкурсної 

комісії обставин, передбачених п.15 цього Положення, такий член конкурсної 

комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати Засновнику письмову заяву 

про самовідвід. 

У разі не подання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе 

відповідальність згідно із законодавством. 

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених 

п.15 цього Положення, після формування складу конкурсної комісії такий член 

конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який 

запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше 

наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин. 
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Л.Івасюк наголосила, що відповідно до п. «в» пункту 2 части першої ст..3, абзацу 2 

частини третьої ст..45 Закону України « Про запобігання корупції», особи які 

входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законодавства 

України, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, у разі входження до 

складу конкурсної комісії – протягом десяти календарних днів після входження 

(включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії. Тому 

членам конкурсної комісії з проведення конкурсу необхідно виготовити 

електронні ключі та подати декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина - яка зауважила, що в членів конкурсної комісії: 

представника БО «БФ «Сурма» Н. Тернавської і представника ГО «Майдан - 

Бурштин» В. Борисова є конфлікт спільних інтересів. 

 

ВИРІШИЛИ: доручити  головному спеціалісту юридичного відділу І.Мельнику 

підготувати відповідне роз’яснення по даному питанні на наступному засіданні 

комісії, яке відбудеться 31.01.2020 р о 13:00 год 

 

СЛУХАЛИ: 1. Підготовка та затвердження тексту оголошення  про проведення 

конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області та оприлюднення даного оголошення на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити напрацьований текст Оголошення та оприлюднити його  

на офіційному сайті Бурштинської міської ради, згідно з додатком 1. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «утримались» -  0 , «проти» - 0 . 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про визначення термінів прийому документів для участі в 

конкурсі. 

 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват - який запропонував  на розгляд комісії терміни 

прийому документів для участі в конкурсі. 
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ВИРІШИЛИ: Внести запропоновані терміни в текст Оголошення, згідно з 

додатком 1. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9    , «утримались» - 0 , «проти» - 0 . 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про залучення фахівців  в якості експертів із правом дорадчого 

голосу в галузі медицини та відповідальних працівників апарату Бурштинської 

міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Л.Івасюк- яка рекомендувала залучити до роботи комісії із 

правом дорадчого голосу відповідальних працівників Бурштинської міської ради: 

1. Заступника міського голови Надію Кицелу; 

2. Начальника юридичного відділу – Марію Михайлишин; 

3. Начальника організаційного відділу – Олену Александрів; 

4. Головного спеціаліста юридичного відділу та відповідального із запобігання 

корупції – Івана Мельника 

Також було рекомендовано на наступні засідання комісії залучати в якості 

експертів із правом дорадчого голосу фахівців в галузі медицини з Департаменту 

охорони здоров’я  Івано-Франківської обласної державної адміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9   , «утримались» -  0 , «проти» -  0  . 

 

 

Леонора Івасюк ___________________________  голова комісії      

 

Галина Савчак   __________________________ секретар  комісії   

 

Члени комісії: 

 

Любомир Горват _______________________________ 

  

Тетяна Сенчина  ________________________________     

 

Любомир Архитко _______________________________ 

    

Зіновій Савчак __________________________________   

                                

Надія Тарнавська ________________________________ 

 

Володимир Борисов ______________________________ 

      

Володимир Кушнір _______________________________ 


