
РІШЕННЯ  

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 

головного лікаря комунальної установи «Міська клінічна лікарня 

екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» 
 

м. Запоріжжя         28.11.2018 

 

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 

№1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання 

розпорядження міського голови від 29.03.2018 №567 к/тр «Про порядок 

укладення контрактів з головними лікарями комунальних закладів (установ) 

охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста, та призначення їх на посади», наказу департаменту охорони 

здоров’я міської ради від 12.04.2018 №171 «Про затвердження персонального 

складу постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посад головних лікарів комунальних закладів (установ) охорони здоров’я                       

м. Запоріжжя» (зі змінами), наказу департаменту охорони здоров’я міської ради                                  

від 08.11.2018 №440 «Про залучення представників трудового колективу 

комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги міста Запоріжжя» до складу постійно діючої конкурсної комісії                           

з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної 

установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 

міста Запоріжжя» протоколу засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної установи «Міська 

клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя»                                     

від 28.11.2018 №3. 

Конкурсною комісією за результатами заслуховування конкурсної 

пропозиції і проведеної співбесіди шляхом голосування:  

ВИРІШЕНО: 

1. Переможцем конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної 

установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 

міста Запоріжжя» визнати Івченка Дмитра Валерійовича. 

2.  Оприлюднити на офіційному сайті департаменту охорони здоров’я 

міської ради результати конкурсу на зайняття посади головного лікаря 

комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги міста Запоріжжя» не пізніше наступного робочого дня після 

підписання протоколу – 29.11.2018. 

3. Підготувати подання міському голові про Івченка Дмитра Валерійовича - 

переможця конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунальної 

установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 

міста Запоріжжя». 

Голова комісії                                                                          М.М.Ситникова 


