
ПРОТОКОЛ № 1
засідання комісії для проведення відбору кандидатів 

на заміщення вакантної посади директора КНП «Шепетівський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради .

02 серпня 2018 року

ПРИСУТНІ:

ГОЛОВА КОМІСІЇ Рачук Василь Іванович, керуючий справами виконавчого
комітету

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Мазаєв Володимир Васильович -  завідувач Шепетівським
міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ 
«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України » 
, депутат Шепетівської міської ради VII скликання,

Островська Галина Андріївна - голова Шепетівського 
осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка,

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ: Адамець Володимир Петрович -  начальник відділу з питань
кадрової та режимно-секретної роботи;

ВІДСУТНІ: Дрищ Василь Олексійович -  начальник фінансового
управління; (відпустка)

Бабась Ганна Іванівна -  Начальник юридичного відділу 
(відпустка)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про допущення до участі у конкурсі осіб, що подали документи. Організаційна
• підготовка до іспиту.

2. Проведення іспиту з кандидатами на заміщення вакантної посади.

3. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

4. Прийняття рішення.

Всі присутні члени конкурсної комісії погодились з порядком денним.



І. ПРО ДОПУЩЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ОСІБ, ЩО ПОДАЛИ 
ДОКУМЕНТИ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ.

СЛУХАЛИ: Рачука Василя Івановича, керуючого справами виконавчого комітету міської 
ради, голову конкурсної комісії, який поінформував, що відповідно до 
порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я , затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, та розпорядження 
міського голови від 28 грудня 2017 року № 09-04-191/2018-р/к 
оголошено конкурс на заміщення вакантної директора КНП «Шепетівський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради .

Інформацію про проведення конкурсу та основні вимоги до кандидатів 
на заміщення вакантної посади було розміщено на офіційному сайті 
Шепетівської міської ради 03.07.2018 р. та доведено до відома всіх 
працівників. Зокрема, запрошували фахівців з повною вищою освітою за 
напрямком підготовки «Медицина».

СЛУХАЛИ: Адамця Володимира Петровича, начальника відділу з питань кадрової та
режимно-секретної роботи, секретаря конкурсної комісії, який повідомив, що 
за період з 03.07.2018 р. по 01.08.2018 р. до конкурсної комісії подав 
документи один кандидат на заміщення вакантної посади:

Градомський Віталій Валентинович, 21 серпня 1964 року народження, 
громадянин України, освіта вища, в 1988 році закінчив Вінницький медичний 
інститут ім. М. І. Пирогова, отримав спеціальність «Лікувальна справа».

Подані документи перевірено. За результатами розгляду встановлено, що 
документи Градомського В. В. відповідають вищезазначеним вимогам.

II. ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З КАНДИДАТАМИ НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ.

СЛУХАЛИ: Рачука Василя Івановича, керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, голову конкурсної комісії, який поінформував про тривалість 
та процедуру складання іспиту.

Іспит розпочався о 10.00 год.
В іспиті взяв участь один кандидат на заміщення вакантної посади 

: директора КНП «Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної»

Гродомський В.В., який письмово на аркушах зі штампом виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради надала відповідь на запитання зазначені 
у білеті № 14;

Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційних білетів 
були присутні чотири члени конкурсної комісії: Рачук В.І., Мазаєв В. В., 
Островська Г . , Адамець В.П.

Іспит закінчився о 11 00 год. в термін, передбачений Порядком 
проведення іспиту.



III. ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З КАНДИДАТАМИ, ЯКІ УСПІШНО
СКЛАЛИ ІСПИТ.

Із кандидатом на заміщення вакантної посади конкурсною комісією проведено 
індивідуальну співбесіду.

СЛУХАЛИ:
члена комісії Мазаєва В.В., який постави кандидату Градомському В.В. 
наступні запитання:

1. Порядок Формування Мережі закладу охорони здоров’я міста первинного рівня;
2. Якими документами регламентується робота закладу охорони здоров’я.
* Градомський В. В. надав змістовні відповіді на запитання.

члена комісії Островську Г.А., яка поставила кандидату Градомському В. В. 
наступні запитання:

1. Функції Центру первинної медико -  санітарної допомоги 
2 Атестація лікарських кадрів, її мета, види атестацій та їх зміст.

Градомський В.В. надав повні відповіді на запитання .

IV. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ІСПИТУ.

Після закінчення часу, відведеного для складання іспиту, була проведена перевірка 
відповіді кандидата та його оцінювання. Оцінка проведена присутніми членами 
конкурсної комісії, яка занесена до екзаменаційної відомості від 02.08.2018 року 
(додається). Максимальна сума балів складає 25.
Градомський В. В. набрав 20 балів.
Кандидат набрав більше 50 відсотків від максимальної суми балів і вважається таким, що 
успішно склав іспит.
Після оцінювання результати іспиту доведено до відома кандидата.
Зауважень та нарікань на роботу конкурсної комісії у кандидата не було.

V. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ.

СЛУХАЛИ: Рачука В. І., керуючого справами виконавчого комітету
міської ради, голову конкурсної комісії, який підвів підсумки іспиту:

На підставі результатів письмового іспиту та співбесіди з кандидатом, 
який успішно склав іспит і набрав певну кількість балів, конкурсна комісія 
Шепетівської міської ради вирішила:

Рекомендувати міському голові:

Градомського В. В. призначити на посаду директора КНП «Шепетівський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради .

Рішення конкурсної комі Її прийнято одноголосно

Голова конкурсної комісії

Члени комісії:

Секретар комісії:

Рачук В.І.

Мазаєв В. В.. 

Островська Г. А 

Адамець В.П.


