
Протокол № 3 
конкурсної комісії (для проведення окремого конкурсу) на вакантну посаду 

директора комунального некомерційного підприємства 

"Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради 

 

від 07.09.2021                                                                  м.Золотоноша 

10 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 7 осіб   ВІДСУТНІ: Левченко В.А., Шакура О.В. 
Кузьменко Р.П. - депутат міської ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу, 

проведення співбесіди, обрання переможця конкурсу на зайняття вакантної 

посади  директора  комунального   некомерційного   підприємства 

"Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради. 

СЛУХАЛИ: 

1. Секретаря конкурсної комісії Абрамову О.П., яка доповіла присутнім, що на 

адресу виконавчого комітету Золотоніської міської ради надійшла одна заява на 

участь у конкурсі (конкурсна пропозиція) від Насальської Л.О., яка була згідно 

рішення конкурсної комісії (протокол від 06.09.2021 № 2) допущена до участі у 

конкурсі. 

2. Голову конкурсної комісії Ніщенко М.Е., яка доповіла присутнім у 

хронологічному порядку етапи проведення конкурсу, а саме: підстави 

проведення конкурсу, рішення про затвердження конкурсної комісії, подання 

оголошення, надання статусу учасника конкурсу. 

ЗАПРОПОНУВАВ: Голова конкурсної комісії Ніщенко М.Е.: 

1. Задати організаційні питання у разі наявності. 
2. Заслухати конкурсну пропозицію учасника конкурсу Насальської Л.О. 
     до 20 хв. 
3. Провести співбесіду з учасником. 
4. Задати питання учаснику. 

СЛУХАЛИ: 

1. Учасника конкурсу Насальську Л.О., яка доповіла присутнім зміст конкурсної 
пропозиції, зокрема, про свою основну мету, яка заснована на підвищенні рівня 

медичної грамотності населення, подальших планах щодо об'єднання медичних 
ланок, наголосила на стратегічній та тактичній цілі - повній взаємодопомозі та 
співпраці між первинною та вторинною ланками, зазначила основні джерела 
надходжень підприємства.  

2. Голову конкурсної комісії Ніщенко М.Е., яка подякувала за змістовний доклад 

конкурсної пропозиції, визначені цілі, розставлені пріоритети в роботі, 

запропонувала членам конкурсної комісії поставити питання у разі наявності. 



ВИСТУПИЛИ: Кузьменко Р.П. - депутат міської ради 

        Луценко І.М. - Заступник   директора  з організаційно- 

     методичної роботи КНП "Золотоніська  

     багатопрофільна лікарня" 

3. Голову конкурсної комісії Ніщенко М.Е., яка запропонувала відкрито, у 

присутності учасника Насальської Л.О. проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 7 чол.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Більшістю голосів вирішено підтримати кандидатуру Насальської Лариси 

Олександрівни для призначення на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Золотоніська багатопрофільна лікарня" 

Золотоніської міської ради. 

2. Підготувати та направити відповідне подання міському голові стосовно 

прийнятого конкурсною комісією рішення.  

3. Рекомендувати міському голові укласти контракт та призначити на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Золотоніська 

багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради  Насальську Л.О. 
 

Голова конкурсної комісії,:      Мар'яна НІЩЕНКО 

Заступник міського голови 

Секретар конкурсної комісії,:      Ольга АБРАМОВА 

головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи 

Члени конкурсної комісії: 

Керуючий справами              Оксана ШАКУРА 

Начальник відділу організаційного  
забезпечення, контролю та кадрової роботи           Вікторія ЛЕВЧЕНКО 

Начальник юридичного відділу Денис СИЗЬКО       

 

Начальник служби у справах дітей, сім'ї, 

молоді та спорту        Ніна ЗАСЕНКО 

Заступник директора  з організаційно- 

методичної роботи КНП "Золотоніська  

багатопрофільна лікарня"                                                    Ігор  ЛУЦЕНКО 

 

 

 



Сестра медична старша інфекційного 

відділення  КНП "Золотоніська  

багатопрофільна лікарня                                   Олена СЕРГІЄЦЬ  

Фельдшер-лаборант клініко-діагностичної лабораторії  

 КНП "Золотоніська багатопрофільна лікарня"                       Ольга ЗАВОРОТНЯ

       

 

 

 

 

 


