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ПРОТОКОЛ № 5 

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 10 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. 

Любомир Горват – 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. 

 

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. 

Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд конкурсної пропозиції учасників конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та проведення співбесіди з 

учасником конкурсу. 

2. Про ухвалення рішення про затвердження результатів конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд конкурсної пропозиції учасників конкурсу на зайняття посади 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та проведення співбесіди з 

учасником конкурсу. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Леонора Івасюк, яка зачитала рішення Бурштинської міської ради 10.01.2020 №05/87-20 

«Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області». 

Леонора Івасюк, яка зазначила, що відповідно до протоколу №4 від 04.03.2020 засідання 

комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області до участі у конкурсі було допущено двох кандидатів – 

Бардашевського Р.Я. та Василика В.Є. і нагадала, що затверджений регламент для 

заслуховування конкурсної пропозиції учасника конкурсу становить до 20 хвилин,  для 

проведення співбесіди - до 30 хвилин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ростислав Бардашевський, який презентував конкурсну пропозицію учасника конкурсу на 

зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.  

Після заслуховування конкурсної пропозиції Ростислава Бардашевського члени конкурсної 

комісії провели співбесіду з кандидатом для оцінки його професійного досвіду та знань 

(відеозапис конкурсної пропозиції розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської 

ради). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Володимир Василик, який презентував конкурсну пропозицію учасника конкурсу на 

зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.  

Після заслуховування конкурсної пропозиції Володимира Василика члени конкурсної комісії 

провели співбесіду з кандидатом для оцінки його професійного досвіду та знань (відеозапис 

конкурсної пропозиції розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про ухвалення рішення про затвердження результатів конкурсу на зайняття 

посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 

 



3 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Леонора Івасюк, яка оголосила результати підрахунку балів членів конкурсної комісії 

(форми голосування додаються до протоколу): 

- Ростислав Бардашевський – 51 бал 

- Володимир Василик – 56 балів 

Леонора Івасюк, яка поставила на голосування рішення конкурсної комісії  про визнання 

Володимира Василика  переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

1. За результатами голосування членів комісії визнати Василика В.Є. переможцем 

конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства 

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

області. 

 2. Доручити голові конкурсної комісії Івасюк Л.Р. підготувати подання голові 

Бурштинської міської ради Джурі Р.О. про призначення переможця конкурсу на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Василика В.Є. 
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Леонора Івасюк ___________________________  голова комісії      

 

Галина Савчак   __________________________ секретар  комісії   

 

 

Члени комісії: 

 

Тетяна Сенчина  _________________________________     

 

Любомир Горват _________________________________ 

 

Зеновій Савчак __________________________________   

                                

Любомир Архитко________________________________ 

 

Надія Тарнавська ________________________________ 

 

Володимир Борисов ______________________________ 

      

Володимир Кушнір _______________________________ 

 

 

 


