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СВЯТО Ш ИН СЬКА РА Й О Н Н А  В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖ А ВН А  АДМ ІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про утворення конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття посади 
директора комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1»
Святошинського району м. Києва

Відповідно до статтей 36 та 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, 
враховуючи розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 24 вересня 2019 року № 672 «Про проведення конкурсу на 
зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району 
м. Києва» та з метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення 
щодо призначення керівника закладу охорони здоров’я, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та переданого до 
сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації:

1. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття 
посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва 
(далі -  конкурсна комісія) у складі згідно з додатком.

2. Конкурсній комісії:
не пізніше трьох днів оприлюднити на офіційному веб—сайті 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації оголошення 
про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1» Святошинського району м. Києва;

провести конкурс на зайняття посади директора комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1» Святошинського району м. Києва відповідно до вимог Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2017 № 1094.



3. Начальнику відділу управління персоналом Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації І. СУДАРІКОВІЙ забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Сергій ПИЛИПЧУК

Людмила НЕДІЛЮК

Оригінал знаходиться у справах рацдержадміністрації
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Склад
конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва

Жидченко Ірина Михайлівна

Члени комісії:
Алексеєнко Ніна Іванівна

Коновальчук Діна Петрівна 

Ніконова Олена Анатоліївна

Мельникова Тамара 
Володимирівна

Куценко Галина Володимирівна

Сергійчук Світлана Василівна

Торохтій Земфіра Чингізовна

Овечко Максим Олегович

В.о. керівника

в.о. заступника голови Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації, голова комісії;

начальник відділу охорони здоров’я, 
секретар комісії;

начальник юридичного відділу;

заступник директора з якості лікування та 
експертизи-непрацездатності, голова 
первинної профспілкової організації 
комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №1»
Святошинського району м. Києва;

завідувач амбулаторії загальної практики - 
сімейної медицини № 6 комунального 
некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1» Святошинського району м. Києва;

старша медична сестра амбулаторії 
загальної практики - сімейної медицини 
№ 10, член профспілкового комітету 
комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №1»
Святошинського району м. Києва;

заступник голови Громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації (за згодою);

член Громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації (за згодою);

член Громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві 
ержавній адміністрації (за згодою).

Микола ПАШИНСЬКИЙ


