
ПРОТОКОЛ № 2/2
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади 

керівника закладу охорони здоров’я -  генерального директора 
Комунального некомерційного підприємства 

«Міська клінічна лікарня № 8»
Дніпровської міської ради

02. 11.2021 м. Дніпро

Місце проведення: Дніпровська міська рада, просп. Дмитра Яворницького, 75, 
біла зала (7-й поверх)

Час початку засідання:

Час закінчення засідання:

Присутні на засіданні, відповідно до розпорядження міського голови 
від 08.10.2021 № 4-8/10-р «Про створення конкурсної комісії для проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я -  генерального 
директора КНП «Міська клінічна лікарня № 8» ДМР»:

Корбан Геннадій Олегович, голова Громадської ради при Дніпровській 
міській раді, голова комісії (за погодженням)

Бабський Андрій Анатолійович, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради, заступник голови комісії

Віклієнко Юлія Ігорівна, заступник директора -  начальник управління 
організації медичної допомоги департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради, секретар комісії 

члени комісії:
Бодня Олександра Едуардівна, заступник директора -  начальник управління 

організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного 
забезпечення департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської 
ради

Валевська Ольга Станіславівна, голова Дніпропетровської обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я України (за погодженням) 

Грищенко Геннадій Федорович, заступник голови Громадської ради при 
Дніпровській міській раді (за погодженням)

Гутманович Віра Євгенівна, головна медична сестра Комунального 
некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської 
міської ради

Приймак Наталія Василівна, лікар-офтальмолог дитячий Комунального 
некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської 
міської ради

Соломко Дмитро Савович, завідувач першого отоларингологічного 
відділення, лікар-отоларинголог Комунального некомерційного підприємства 
«Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради.



СЛУХАЛИ: Корбана Геннадія Олеговича, голову Громадської ради при 
Дніпровській міській раді, голову комісії, який запропонував затвердити такий 
порядок денний:

1. Організаційні питання щодо заслуховування конкурсної пропозиції, 
поданої учасником конкурсу на зайняття посади генерального директора 
Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» 
Дніпровської міської ради.

2. Заслуховування конкурсної пропозиції учасника конкурсу на зайняття 
посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства 
«Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради та проведення 
співбесіди.

3. Визначення переможця конкурсу на зайняття посади генерального 
директора Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна 
лікарня № 8» Дніпровської міської ради.

Голосували:
«за» -  
«проти» -  
«утримались»

ВИРІШИЛИ: Затвердити такий порядок денний засідання конкурсної 
комісії:

1. Організаційні питання щодо заслуховування конкурсної пропозиції, 
поданої учасником конкурсу на зайняття посади генерального директора 
Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» 
Дніпровської міської ради.

2. Заслуховування конкурсної пропозиції учасника конкурсу на зайняття 
посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства 
«Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради та проведення 
співбесіди.

3. Визначення переможця конкурсу на зайняття посади генерального 
директора Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна 
лікарня № 8» Дніпровської міської ради.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. СЛУХАЛИ: Віклієнко Юлію Ігорівну, заступника директора -
начальника управління організації медичної допомоги департаменту охорони 
здоров’я населення Дніпровської міської ради, секретаря комісії, яка зазначила 
таке.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) 
(далі -  Порядок) конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну 
пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує 
відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим

_чол., 
чол., 
40 л.

вимогам.



За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених 
співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників 
конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, -  переможця 
конкурсу, після чого вносить відповідне подання керівникові органу управління, 
що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу. 
Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох 
до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною 
комісією відповідного подання.

Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про 
відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати органові 
управління обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги інформацію Віклієнко Юлії Ігорівни.

2. СЛУХАЛИ: Віклієнко Юлію Ігорівну, заступника директора -
начальника управління організації медичної допомоги департаменту охорони 
здоров’я населення Дніпровської міської ради, секретаря комісії.

За результатами засідання конкурсної комісії 26.10.2021 (протокол 
від 26.10.2021 № 9/1) Бородулю Валентина Леонідовича було допущено до 
участі у конкурсі на зайняття посади генерального директора Комунального 
некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської 
міської ради.

Віклієнко Юлія Ігорівна відкрила запечатаний конверт, поданий учасником 
конкурсу Бородулею Валентином Леонідовичем з позначкою «Конкурсна 
пропозиція», після чого провела огляд вмісту конверта.

Конверт містив:
1) перспективний план розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради;
2) електронний носій в кількості 1 шт.

Після цього передала вміст конверта учасника конкурсу на посаду 
генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Міська 
клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради Бородулі Валентина 
Леонідовича для ознайомлення та огляду членам конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії заслухали конкурсну пропозицію учасника 
конкурсу щодо проекту плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради на 
середньострокову перспективу (три -  п’ять років).

Віклієнко Юлія Ігорівна запитала членів конкурсної комісії щодо наявності 
або відсутності питань до учасника конкурсу Бородулі Валентина Леонідовича 
стосовно плану реформування підприємства, поліпшення економічних та 
фінансових показників, підвищення ефективності його діяльності.

ВИРІШИЛИ: питання відсутні.



3. СЛУХАЛИ: Віклієнко Юлію Ігорівну, заступника директора -
начальника управління організації медичної допомоги департаменту охорони 
здоров’я населення Дніпровської міської ради, секретаря комісії, яка наголосила 
на тому, що під час прийняття рішення за результатами конкурсу конкурсна 
комісія враховує здатність учасника конкурсу висловлювати свої думки, уміння 
викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, 
готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і 
налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність 
(у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.

Корбан Геннадій Олегович, голова Громадської ради при Дніпровській 
міській раді, голова комісії, запропонував провести голосування за кандидата на 
посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства 
«Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради Бородулю Валентина 
Леонідовича.

Голосували:
«за» -  
«проти» -  
«утримались»

1 _чол., 
чол., 
40 л.

ВИРІШИЛИ: Визначити Бородулю Валентина Леонідовича переможцем 
конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального 
некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської 
міської ради.

Голова комісії 

Заступник голови комісії 

Секретар комісії

Геннадій КОРБАН 

Андрій БАБСЬКИЙ 

Юлія ВІКЛІЄНКО

Члени комісії: Олександра БОДНЯ 

Ольга ВАЛЕВСЬКА 

Геннадій ГРИЩЕНКО 

Віра ГУТМАНОВИЧ 

Наталія ПРИЙМАК 

Дмитро СОЛОМКО


