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ПРОТОКОЛ № 2 

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 31 січня 2020 року                                                                                                       

 

На засіданні присутні – 8 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». 

                                    

Надія Тарнавська – представник БО «БФ «Сурма». 

 

Володимир Борисов - представник ГО «Майдан - Бурштин». 

      

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

 

Відсутні члени комісії: Зіновій Савчак – завідувач поліклініки  КНП «Бурштинська                 

центральна міська лікарня». 

 

Присутні залучені фахівці з правом дорадчого голосу: 

Надія Кицела – заступник міського голови. 

Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу.  

Олена Александрів – начальник організаційного відділу.  

Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу та відповідальний із запобігання 

корупції. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд звернення Тетяни Сенчини щодо конфлікту інтересів членів конкурсної 

комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області – Надією Тарнавською та 

Володимиром Борисовим. 



2 
 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд звернення Тетяни Сенчини щодо конфлікту інтересів членів 

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області – Надією Тарнавською та 

Володимиром Борисовим. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Іван Мельник, який надав роз’яснення про те, що заява Тетяни Сенчини про 

наявність конфлікту інтересів через делегування до конкурсної комісії від громадських 

організацій Надії Тарнавської та Володимира Борисова є безпідставною. Останні були обрані 

рішенням загальних зборів громадських організацій і, незважаючи на те, що є родичами, 

їхній родинний зв’язок жодним чином не може вплинути в подальшому на об’єктивність чи 

неупередженість при прийнятті конкурсною комісією рішень, або на вчинення чи не 

вчинення дій під час виконання ними своїх повноважень (повний текст відповіді 

додається). 

Тетяна Сенчина,  яка повідомила, що надасть з приводу даного питання свою 

додаткову думку у письмовому вигляді при підписанні протоколу. 

Володимир Борисов, який зазначив, що у випадку, коли буде доведено, що існують 

обставини конфлікту інтересів між Надією Тарнавською та Володимиром Борисовим, ГО 

«Майдан-Бурштин» готова делегувати іншого представника до складу даної конкурсної 

комісії. 

Леонора Івасюк, яка подякувала усім членам конкурсної комісії за роботу і 

наголосила, що наступне засідання заплановано на 4 березня 2020 року, якщо до того часу не 

виникне обставин для зібрання позачергового засідання. 

 

 

Леонора Івасюк ___________________________  голова комісії      

 

Галина Савчак   __________________________ секретар  комісії   

 

Члени комісії: 

 

Любомир Горват _______________________________ 

Тетяна Сенчина  ________________________________     

Любомир Архитко _______________________________    

Зіновій Савчак  відсутній                                   

Надія Тарнавська ________________________________ 

Володимир Борисов ______________________________    

Володимир Кушнір _______________________________ 

 


