
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

19.02.2019                 м. Черкаси          № 2 
 

 

засідання конкурсної комісії з проведення  

конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунального некомерційного  

підприємства "Черкаський обласний  

клінічний госпіталь ветеранів війни 

Черкаської обласної ради" 

 

Голова комісії – Тарасенко В. П. 

заступник голови комісії – Лобас М.В. 

секретар комісії – Петров В. О. 
 

присутні члени комісії: Кульчиковський Е.М., Гвоздь В.Н., Отрішко О.О., 

Кисельов П.О., Хамідулін А.І., Веретільник В.М. 
 

Запрошені: Москалюк Т.І. – головний спеціаліст відділу обліку та використання 

майна виконавчого апарату Черкаської обласної ради.  
 

Присутні від громадськості: Очеретній С.В. – голова ГО "Ветерани війни 

"Захисники України", Бєльтіков В.С. – член правління ГО "Ветерани війни 

"Захисники України", Шкарбан В.В. – голова ГО "Спілка учасників бойових дій 

"АТО", Одновол Є.А. – член ГО "Межа Ю.А.". 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсі на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 

2. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів. Прийняття 

рішення щодо допущення (або не допущення) претендентів до участі в конкурсі 

на посаду директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 

3. Заслуховування конкурсних пропозицій конкурсантів щодо 

перспективного плану розвитку комунального некомерційного підприємства 

"Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної 

ради" та обговорення їх.  

Проведення співбесіди з учасниками конкурсу.  

Визначення відповідності учасників конкурсу та їх конкурсних пропозицій 

встановленим вимогам. 

4. Прийняття рішення за результатами конкурсу щодо переможця конкурсу 

на посаду директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" та 

терміну укладання з ним контракту. 
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Оголошення результатів конкурсного відбору.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував  секретарю конкурсної 

комісії оголосити осіб, які заявили про взяття участі у конкурсі на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який оголосив прізвище особи, що заявила 

про бажання взяти участь у конкурсі на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний клінічний госпіталь 

ветеранів війни Черкаської обласної ради", а саме: Задорожний Сергій 

Вікторович, та зазначив, що претендент на цей час виконує обов’язки директора 

зазначеного закладу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо взяття до відома інформацію щодо подачі документів 

одною особою - Задорожним Сергієм Вікторовичем. 

"за" - 9 (одноголосно). 
 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію секретаря комісії Петрова В.О. взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який запропонував розглянути документи, 

подані претендентом, та визначити їх відповідність до вимог, заявлених 

в оголошенні про проведення конкурсного відбору (далі – Оголошення). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який нагадав членам комісії вимоги до 

претендента та документів, що подає конкурсант, зачитав перелік наданих 

Задорожним С.В. документів, при цьому зазначив, що претендент має дві вищі 

освіти, а саме: за спеціальністю "Лікувальна справа" та за спеціальністю 

"Державна служба"; вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності "Організація 

і управління охороною здоров’я", стаж роботи на керівних посадах  більше ніж 

8,5 років, нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я 

України, Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної 

адміністрації, та повідомив, що документи подані претендентом Задорожним С.В. 

у повному обсязі та відповідають заявленим у Оголошенні вимогам. 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який запропонував членам комісії 

провести голосування за допуск Задорожного С.В.  до участі у конкурсі на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради", як єдиного 

претендента на посаду. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення Задорожного С.В.  до участі у конкурсі на 

посаду директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 

Результати голосування: "За" - 9 , одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

Допустити Задорожного С.В. до участі у конкурсі на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 

 

3. 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував заслухати  конкурсну 

пропозицію конкурсанта Задорожного С.В.  щодо перспективного плану розвитку 

комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний клінічний 

госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Задорожного С.В.,  який презентував комісії конкурсну пропозицію щодо 

перспективного плану розвитку комунального некомерційного підприємства 

"Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної 

ради". 

Доповідач ознайомив присутніх з специфікою роботи закладу, з його 

штатною структурою, контингентом ветеранів війни, які мають право на 

отримання послуг закладу, звернув увагу на покращення матеріально-технічної 

бази та медичного оснащення підприємства, запровадження нових методів 

лікування (облаштування соляної кімнати), співпрацю з громадськими 

організаціями по облаштуванню госпіталя та прилеглої території, проведення 

круглих столів на тему "Життя після АТО", розробку методичних рекомендацій, 

пам’яток для  учасників бойових дій щодо реабілітації, зазначив на необхідності 

отримання відповідних сертифікатів та ліцензій для подальшої успішної роботи. 

Задорожний С.В. представив план розвитку підприємства на найближчі 

роки, що включає створення реабілітаційно-відновлювального та діагностичного 

відділень, проведення капітальних ремонтів приміщень з облаштуванням 

автоматичною протипожежною сигналізацією, вуличного освітлення, 

реконструкцію будівлі за адресою: Дахнівська Січ, 1, з метою розміщення 

цілісного майнового комплексу в одному місці. 
 

Тарасенко В.П., Лобас М.В., Петров В.О., які задавали питання претенденту 

щодо презентованого плану заходів, на питання яких Кондрацьким М.І. надано 

вичерпні відповіді. 
    

Лобас М. В. -  заступник голови конкурсної комісії, начальник  управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації, який відзначив, що КНП "Черкаський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради" є одним 

із самих складних закладів охорони області, у зв’язку з омолодженням 

контингенту ветеранів, виникненням необхідності через бойові дії на сході 

України в наданні кардинально інших послуг в короткі терміни, з чим 

підприємство успішно справляється під керівництвом Задорожного С.В., який на 

цей час виконує обов’язки керівника. 
 

Хамідулін А.І. – член комісії, учасник бойових дій на Сході України, який 

перебував на лікування у закладі в 2015 році зазначив, що госпіталь розвивається, 

відчувається старання його керівництва та медичного персоналу, вважає, що 

реформування закладу проходить не на словах, а на ділі. 
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Кульчиковський Е.М. - член комісії від трудового колективу, який зазначив, 

що претендент має добрі ділові якості, має відповідні знання та навики, вміє 

згуртувати колектив, відсутні заборгованості з виплати заробітної плати, 

плинність кадрів та висловилася, що  підтримує кандидатуру Задорожного С.В. на 

посаду директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 
 

Бєльтіков В.С. - член правління ГО "Ветерани війни "Захисники України", 

який зазначив, що громадська організація підтримує кандидатуру                     

Задорожного С.В. на посаду директора та готова вкладати кошти для покращення 

умов перебування хворих у закладі. 
 

Циганок О.І. – представник ГО "Громадський Блокпост", яка заявила, що з 

2014 року успішно співпрацює з претендентом Задорожним С.В. як керівником 

госпіталя та підтримує його кандидатуру на зазначену посаду. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення відповідності учасника конкурсного відбору 

Задорожного С.В. та його конкурсної пропозиції, встановленим в Оголошенні  

вимогам. 

Результати голосування:  

"за" - 9 , одноголосно. 
   

ВИРІШИЛИ: 

1. Конкурсну пропозицію, подану Задорожного С.В. взяти до відома. 

2. Визнати відповідність конкурсанта Задорожного С.В. та його конкурсної 

пропозиції, встановленим Оголошенням вимогам. 

 

4.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. - голову комісії, який запропонував завершити обговорення 

та перейти до відкритого голосування щодо визнання Задорожного Сергія 

Вікторовича, як єдиного претендента, переможцем у конкурсі на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради". 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Задорожного Сергія Вікторовича переможцем у 

конкурсі на посаду директора комунального некомерційного підприємства 

"Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної 

ради". Результати голосування: "за" - 9, одноголосно. 
 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голова комісії, який запропонував визначити термін дії 

контракту, що буде укладатися з Задорожним С.В., у разі затвердження його 

кандидатури рішенням сесії обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонував визначити термін дії 

контракту, що буде укладатися з Задорожним С.В. -  5 років; 
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ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну, на який буде укладатися контракт з 

Задорожним Сергієм Вікторовичем, у разі затвердження його кандидатури 

рішенням сесії обласної ради, 5 (п’ять) років. 

Результати голосування:  

"за" - 9, одноголосно. 
 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який оголосив  Задорожному Сергію 

Вікторовичу, що за результатами голосування конкурсної комісії його визнано 

переможцем у конкурсному відборі на посаду директора комунального 

некомерційного підприємства "Черкаський обласний клінічний госпіталь 

ветеранів війни Черкаської обласної ради". 
 

Петров В.О. - секретар комісії, який зауважив щодо необхідності подачі 

конкурсантом Задорожним С.В. декларації про доходи за минулий рік, – як 

кандидата на посаду керівника комунального закладу. 
 

ВИРІШИЛИ  

1. Визнати Задорожного Сергія Вікторовича переможцем у конкурсному 

відборі на посаду директора комунального некомерційного підприємства 

"Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної 

ради", кандидатуру якого внести для затвердження на розгляд чергової сесії 

обласної ради.  

2. Визначити термін укладання контракту з переможцем конкурсу                

Задорожного Сергія Вікторовичем, у разі затвердження її кандидатури рішенням 

сесії обласної ради, 5 (п’ять) років. 

 
 

 

 

 

Голова комісії 

 

Заступник голови комісії 

 

Секретар комісії 

  

 

В. Тарасенко 

 

М. Лобас 

 

В. Петров 

 

Члени комісії: 

 

 

 

Е. Кульчиковський 

В. Гвоздь  

О. Отрішко  

П. Кисельов  

А. Хамідулін 

В. Веретільник  

   


