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ПРОТОКОЛ № 4 

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 04 березня 2020 року                                                                                                       

 

На засіданні присутні – 9 членів комісії. 

Леонора Івасюк  –  голова комісії, депутат Бурштинської міської ради,  

Галина Савчак  – секретар комісії, лікар-хірург  КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 

 

Члени комісії: 

             

Тетяна Сенчина - депутат Бурштинської міської ради.        

Зеновій Савчак – завідувач поліклініки  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

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. 

Любомир Горват – депутат Бурштинської міської ради. 

 

Присутні залучені фахівці з правом дорадчого голосу: 

Надія Кицела – заступник міського голови. 

Олена Александрів – начальник організаційного відділу.  

Іван Мельник – головний спеціаліст юридичного відділу та відповідальний із запобігання 

корупції. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів. 

2. Рішення про допуск кандидатів на зайняття посади директора КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» до конкурсу. 

3. Про час, дату і місце заслуховування конкурсних пропозицій. 

4. Про регламент проведення конкурсу. 

5. Різне. 
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СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд заяв претендентів і доданих до них документів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка ознайомила членів комісії з вимогами до претендентів, згідно з 

Довідником кваліфікаційних характеристик за наказом МОЗ №1977 від 31.10.2018 року та 

запропонувала перейти до розгляду заяв претендентів та документів до них. 

Леонора Івасюк, яка зазначила, що 21.02.2020 року документи було подано 

Бардашевським  Р.Я. та ознайомила членів конкурсної комісії з даними документами. 

Володимир Кушнір, який запропонував прийняти до уваги довідку, надану 

Бардашевським  Р.Я. про проходження курсу за спеціалізацією «Організації і управління 

охороною здоров’я», згідно якої даний курс буде завершено 10.04.2020 року і допустити 

даного кандидата до участі в конкурсі. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «утримались» -  1 , «проти» - 0 . 

ВИСТУПИЛИ:  

Любомир Горват, який запропонував при укладанні контракту в трудовій угоді одним із 

пунктів визначити те, що після закінчення курсів «переможець конкурсу» зобов’язаний 

надати відповідну довідку в термін до 10.05.2020 року. У разі неподання такої довідки, 

контракт з переможцем конкурсу буде розірвано.  

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

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка зауважила, що кількість сторінок конкурсної пропозиції 

Бардашевського Р.Я. становить більше 15 шт., як це зазначено в п. 7 Оголошення про 

проведення конкурсу і винесла це питання на розгляд членів комісії.. 

Володимир Борисов, який запропонував прийняти дану конкурсну пропозицію 

Бардашевського  Р.Я. 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Дозволити приймати участь у конкурсі  Бардашевському Р.Я. на основі довідки про 

проходження курсу за спеціалізацією «Організації і управління охороною здоров’я», згідно 

якої даний курс буде завершено 10.04.2020 року. 

2. При укладанні контракту в трудовій угоді одним із пунктів зазначити про те, що після 

закінчення курсів «переможцю конкурсу» необхідно надати відповідну довідку в термін до 

10.05.2020 року. У разі неподання такої довідки, контракт з переможцем конкурсу буде 

розірвано.  

3. Прийняти конкурсну пропозицію Бардашевського  Р.Я. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка зазначила, що 27.02.2020 року документи було подано Василиком В.Є. 

та ознайомила членів конкурсної комісії з даними документами. 

Володимир Кушнір, який запропонував прийняти до уваги довідку, надану Василику В.Є. 

про проходження курсу за спеціалізацією «Організації і управління охороною здоров’я», 

згідно якої даний курс буде завершено 10.04.2020 року і допустити даного кандидата до 

участі в конкурсі. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «утримались» -  1 , «проти» - 0 . 

ВИСТУПИЛИ:  

Любомир Горват, який запропонував при укладанні контракту в трудовій угоді одним із 

пунктів визначити те, що після закінчення курсів «переможець конкурсу» зобов’язаний 

надати відповідну довідку в термін до 10.05.2020 року. У разі неподання такої довідки, 

контракт з переможцем конкурсу буде розірвано.  

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

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка зауважила, що кількість сторінок конкурсної пропозиції Василика В.Є. 

становить 16 сторінок недрукованого тексту, що не відповідає вимогам п. 7 Оголошення про 

проведення конкурсу і винесла це питання на розгляд членів комісії. 

Володимир Борисов, який запропонував прийняти дану конкурсну пропозицію 

Василика  В.Є. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

Володимир Борисов, який звернувся до спеціаліста юридичного відділу І. Мельника за 

поясненням щодо відповідності стажу управлінської роботи Василика В.Є. 

Іван Мельник, який зазначив, що керівництво ТзОВ «Ірена» можна вважати як керівний 

стаж. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Дозволити приймати участь у конкурсі  Василику В.Є. на основі довідки про 

проходження курсу за спеціалізацією «Організації і управління охороною здоров’я», згідно 

якої даний курс буде завершено 10.04.2020 року. 

2. При укладанні контракту в трудовій угоді одним із пунктів зазначити про те, що після 

закінчення курсів «переможцю конкурсу» необхідно надати відповідну довідку в термін до 

10.05.2020 року. У разі неподання такої довідки, контракт з переможцем конкурсу буде 

розірвано.  

3. Прийняти конкурсну пропозицію Василика В.Є. 
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СЛУХАЛИ: 2. Рішення про допуск кандидатів на зайняття посади директора КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» до конкурсу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка запропонувала допустити кандидата Бардашевського Р.Я. до конкурсу 

на зайняття посади директора КНП «Бурштинської центральної міської лікарні». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Допустити кандидата Бардашевського Р.Я. до конкурсу на зайняття посади 

директора КНП «Бурштинської центральної міської лікарні». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка запропонувала допустити кандидата Василика В.Є. до конкурсу на 

зайняття посади директора КНП «Бурштинської центральної міської лікарні». 

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

 

ВИРІШИЛИ: допустити кандидата Василика В.Є. до конкурсу на зайняття посади 

директора КНП «Бурштинської центральної міської лікарні». 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про час, дату і місце заслуховування конкурсних пропозицій. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка запропонувала призначити дату заслуховування конкурсних 

пропозицій на 10.03.2020 року о 13:00 год.  

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

ВИСТУПИЛИ:  

Любомир Горват, який запропонував провести заслуховування конкурсних пропозицій в 

приміщенні Будинку культури ім. Тараса Шевченка, за адресою: вул. С. Бандери, 60. 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Призначити дату заслуховування конкурсних пропозицій на 10.03.2020 року о 13:00 

годині. 

2. Провести заслуховування конкурсних пропозицій в приміщенні Будинку культури ім. 

Тараса Шевченка, за адресою: вул. С. Бандери, 60. 
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СЛУХАЛИ: 4. Про регламент проведення конкурсу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка запропонувала визначити такий регламент: 

- заслуховування конкурсної пропозиції - до 20 хвилин; 

- співбесіда з конкурсантами – до 30 хв. 

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

 

ВИРІШИЛИ: визначити такий регламент: 

- заслуховування конкурсної пропозиції - до 20 хвилин; 

- співбесіда з конкурсантами – до 30 хв. 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Різне 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Любомир Горват, який запропонував розмістити на офіційному сайті Бурштинської міської 

ради оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» із зазначенням дати, часу та місця проведення. 

Леонора Івасюк, яка доручила секретарю конкурсної комісії Галині Савчак в телефонному 

режимі повідомити Бардашевського Р.Я та Василика В.Є про їх допуск до конкурсу, а 

також  - дату, час і місце проведення конкурсу.  

Сектору кадрової роботи доручено сповістити Бардашевського Р.Я та Василика В.Є  в 

письмовій формі під розписку про їх допуск до конкурсу із заначенням дати, часу та місця 

проведення. 
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Леонора Івасюк ___________________________  голова комісії      

 

Галина Савчак   __________________________ секретар  комісії   

 

 

Члени комісії: 

 

Тетяна Сенчина  _________________________________     

 

Зеновій Савчак __________________________________   

                                

Надія Тарнавська ________________________________ 

 

Володимир Борисов ______________________________ 

      

Володимир Кушнір _______________________________ 

 


