
yKPAIIIA
лисичАItськл MIcbKA вIиськово-цив!JIьнл АлмlIttстрАцlя

с€в€родонii[lького рАЙоI{у JIуглIIськоi оБJIАс1,I
ВIДДIЛ ОХОРОПИ ЗДОРОВ,Я

(04) жовтня 202l

нАклз

м. Лисичацськ Ns 49

Про затверджснllя складу конкурсноi KoMicii для провелення конкурсу lla
зайняття посади генераJIьного лирск,Iора КНП (IIIIМСД Лi 1>

Керуючись статтею 16 Закону УкраТrrи <<Основи законодавства Украiни про
охорону здоров'я)), пуIIктами 8, 10, l1 постаIlови Кабiнету MiHicTpiB Украirrи
<Порялок проведення конкурсу tta зайняття посаttи керiвника державного,
комунального закладу охорони здоров'я>> вtл27.12,20l1 Nl l094, розпорялlкенням
керiвника вiйськово-цивiltыIоТ адмiнiстраrlii Mic,t,a Jlисичанськ Луганськоi облас.гi
вiд 20.09,202l Nl 1051 <Про ввслсlIIlя посади генерfuIыlого директора у
КIlП <Щентр первинноi медико-санiтарноТ допомоги Л! 1>, Положснltям про вiллiл
охорони здоров'я Лисичаrlсьrtоi MicbKoT вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa
Севсролонсцького району JIисичаttськ Луганськоi областi,,;атвердженого
розпорядженням ксрiвника Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-l1ивil tbH оТ rлмirriстрацJi'
Ссвсродонсцького району ЛуI,анськоi областi вiд l5.03.2021 Ng 37 та вiлповiлно до
наказу вiддiлу охорони здоров'я ЛисичанськоТ MicbKoi вiйськово-цивiльноТ
адмiнiстрацiТ MicTa Ссверолоttецького району J]иси.rаttськ Лугансько'i облас,гi вiл
20.09.2021 Nч l2 <Ilpo проведенlIя KoIlKyp(y на зайняllя llосали генерально]-о
директора КНП (ЦПМСЛ N! 1),

наказую:

I . За гвер_rи ги (клад конкурсноi Kovici]' для провс lсlllIя конкурсу на зайня l tя
llосади генеральноl,о дирсктора Комунаllыtого некомерlliйного лJдприсмства
ЛисичанськоТ MicbKoT рали Луганськоi областi (IIентр первинноТ медико-сапiтар[lоi
допомоги Nл 1>>, а саме,

УСГИМЕНКО АrIев,гину BiKTopiBlry, головного сtlсtliалiста-бухгалтера
вiддiлу охорони здоров'я ЛисичанськоТ мiськоi Bi йськово-цивiл ь Hoi a,,tMiHicTpauii
Ссвсролонецького району ЛуганськоТ областi, голова KoHKypcнoi KoMiciT, згiдно
наказу вiддiлу охорони здоров'я Лисичанськоi MicbKoi вiйськово-цивiльно'i
адмiпiстрацiТ Сев€родоцецького району JIугаttськоТ областi вiд 04,10.2021 Nч 48;

ГОЛЯКОВА ffеписа Лсопilrовича, cпellia.tticTa I категорii вiдлil]у охорони
злоров'я JIисичанськоТ Micbкoi вiйськово-цивiльноi rдмirliстрацi'i
Ссвсродонецького райоIIу JIуганськоi об_rrастi, сскре,rар коIIкурспоi Koпticii, згiлrtо
наказу BiлlliJIy охорони з/tоров'я Jlисичанськоi MicbKoT рали вiл 04. l0.2021 Ns 48;



поБожЕнко Свi.глану Борисiвпу, заступника головного лiкаря з
медичного обслуговування населенrtя комунального некомерцiйного пiдлри€мства
<I{crtTp первинноi ме.l1ико-санiтарноi допомоги Nl 1>>, члеrr KoMicii, згiлно
протоколу засiданIlя загальних зборiв трудового колек,l.иtsу комунального
некомерrliйного пiдприемства JIиоичанськоi п,ricbKoT ради Лугаtrськоi областi
<I{eHтp первиtlноТ мсдиltо-саltiтарноТ допомоги ЛЪ 2>> вiд 23.09.202l Nэ 56;

мАрчЕнкО Мариrrу IBaHiBHy, голова ради трулOtsого колективу
Koi\,lylIa",rbHoi о некомерчiйного пiлttрисмс,Lва <L{cttTp первинноi медико-санi,tарноi
дОпомоI,и Л! l>. ч;rсIt KoMicii, згi]tttо проrоколу засillання загальних зборiв
трулового колективу кому]IальноIо некомерцiйttого ltiдприсмства JlисичаlIськоi
мiськоi ради JlуганськоТ областi <l{crrTp первинноi медико-санiтарноi допомоги
Ns 2> вiд 23,09.202l Ns 56;

пАрхомовУ [рипу О.rtексаrrлрiвну, ttредсrавника t.poMal{cbKoT органiзацiТ
<<Мслсестриttство JIуганциtли>, ч.rtен KoMicii, згiдно протоколу iасiдаltня
громадськоТ органiзацii <Медсестринс.rво Луганщини> вiд 28.09.2021 Nч l0-П;Б€лову Свiтлапу Павлiвну, llредсlавника громадськоТ органiзацiТ
,,Медсесtринсtво Лltанщини,,. член Kol.ticii. згiлно протоколу засiлаllня
громалськоi оргаlliзацii <Медсес,tринство Лугаttщини> вiд 28.09.2021 Ns 10-П;

liАБИЧ Тетяну CTaHic.ttaBiBHy, голову Лисичанськоi мiськоi органiзацii'I'оварис,tва Червоного Хреста УкраТни, ексIIерт копкурсноi Koмicii i пра.ом
лорадчого t,олосу, згiдно звернен}tя з проханням включення до склалу KoHKypcHoi
KoMlciT вiд 22.09.202 l.

2. Провссти засiдання KolIKypcHoT KoMiciT 05.10.2021 о l0:00 в малому залi
ЛисичапськоТ мiськоi вiйськово-цивiльпоi адмiнiстрацiТ MicTa Ссвсродонецького
району JIисичанськ ЛуганськоТ областi,

4. Протоколи засiдань конкурспоi KoMicii оприлюдIIити на офiцiЙному веб-сайтi Лисичанськоi мiськоi вiйськово-цивiлыtоi адмiнiсiрацii MicTa
Севсродонсцького району Jlисичанськ Луганськоi облас,ti.

5. Контроль за виконанням цього наказу заJlишаю за собою.

3. Забезпечи.ги фоr,офiксачirо або вiдеозапис (за можливостi) засiдань
конкурсноi KoMicii.
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Начаlrыrик вiлдi.llу охорони здоров'я Iгор БОН[АРЕНКО


