
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Хмельницький

Про внесення змін до розпоряджень першого заступника голови обласної ради 
щодо створення конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад 
керівників комунальних некомерційних підприємств

Відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я», розпорядження голови обласної ради від 21 серпня № 73/2020-кВ «Про 
відпустку», враховуючи протоколи засідань конкурсних комісій від 01.09.2020 для 
визначення кандидатів на посади директорів комунальних некомерційних 
підприємств: «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни», «Хмельницький 
обласний патологоанатомічний центр», «Хмельницький обласний центр служби 
крові», «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф», керуючись статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», внести зміни в додатках розпоряджень першого 
заступника голови обласної ради:

1) від 31.08.2020 № ІЗЗ/2020-о «Про створення конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Хмельницький обласний центр служби крові»;

2) від 31.08.2020 № 134/2020-О «Про створення конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Хмельницький обласний патологоанатомічний центр»;

3) від 31.08.2020 № 135/2020-О «Про створення конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької 
обласної ради»;

4) від 31.08.2020 № 136/2020-О «Про створення конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного 
підприємства «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, виклавши їх в новій редакції 
відповідно}

Перший зас 
голови ради Неоніла АНДРІЙЧУК



Додаток 1
до розпорядження першого 
заступника голови обласної ради 
від « О #  2020 року 
№ - о

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр 

служби крові» (далі -  КНП «ХОЦСК»)

БРУХНОВА 
Лілія Степанівна

депутат обласної ради, представник від депутатської 
фракції Політичної партії Об’єднання «Самопоміч» 
голова комісії

МОНАСТИРСЬКИЙ 
Едуард Пилипович

начальник управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради, секретар комісії

ВАХОНІНА 
Лілія Анатоліївна

Члени комісії:
представник від ТО «Хмельницька обласна Асоціація 
молодших медичних спеціалістів»

ГУЦУЛ
Іван Володимирович

представник від ТО «Хмельницька обласна асоціація 
лікарів і провізорів»

ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна

депутат обласної ради, представник від депутатської 
фракції Радикальної П артії Олега Ляшка

ОСТАФІЙЧУК 
Валентина Миколаївна

завідувач лабораторного центру КНП «ХОЦСК»

ПАВЛОВСЬКА 
Жанна Сергіївна

біолог лабораторного центру КНП «ХОЦСК»

ПОПОВИЧ 
Валерій Вікторович

представник від ТО «Правовий захист професійної 
діяльності та соціальної гарантії медиків та фармацевтів 
«Моноліт»

ЧЕРКАСЬКА 
Людмила Миколаївна

головний бухгалтер лабораторного центру КНП 
«ХОЦСК»

Заступник начальника управління з питань
спільної власності територіальних
громад виконавчого апарату обласної ради Віталій ШИШКО



СКЛАД

Додаток 2
до розпорядження першого 
заступника голови обласної ради 
від « ££» 09  2020 року

№ їЩ /їР Л О  -С>

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 

патологоанатомічний центр» (далі -  КНП «ХОПЦ»)

БРУХНОВ 
Г ерман Васильович

БАШЛАЧЬОВА 
Оксана Олександрівна

БУРЛАКОВА 
Наталія Володимирівна

представник від ГО «Крок до здоров’я», голова комісії 

головний бухгалтер КНП «ХОПЦ», секретар комісії

Члени комісії:
головний лаборант КНП «ХОПЦ»

ГОРБАТЮК представник від ГО «Українська ліга розвитку
Юрій Євгенович паліативної та хоспісної допомоги»

ЗЕЛЕНКО депутат обласної ради, представник від депутатської
Тетяна Іванівна фракції Радикальної Партії Олега Ляшка

МОНАСТИРСЬКИЙ начальник управління з питань спільної власності
Едуард Пилипович територіальних громад виконавчого апарату обласної

ради

МУЗИКА представник від ГО «Крок до здоров’я»
Світлана Вікторівна

СМАЛЬ депутат обласної ради, представник від депутатської
Юрій Валентинович фракції Хмельницької обласної організації політичної

партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

СТРАТІЙЧУК завідуючий організаційно-консультативного відділення
Анатолій Сергійович та архіву, лікар-патологоанатом КНП «ХОПЦ»

Заступник начальника управління з питань
спільної власності територіальних
громад виконавчого апарату обласної ради Віталій ШИШКО



Додаток 3
до розпорядження першого 
заступника голови обласної ради 
від « £>£ 2020 року 
№ - О  

СКЛАД /

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь 

ветеранів війни» Хмельницької обласної ради (далі -  КНП «ХОГВВ» ХОР)

ДУБИЦЬКА 
Тетяна Вікторівна

заступник директора КНП «ХОГВВ» ХОР з медичних 
питань, голова комісії

СІДОРУК 
Оксана Миколаївна

сестра медична старша реабілітаційного відділення 
КНП «ХОГВВ» ХОР, секретар комісії

БЕРЕГОВА 
Оксана Віталіївна

Члени комісії:
депутат обласної ради, представник від депутатської 
фракції політичної партії ВО «Батьківщина»

КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ 
Петро Степанович

представник від ТО «Спільнота людей з вадами 
нирок»

КОРЧИК 
Леся Іванівна

лікар фізичної та реабілітаційної медицини 
реабілітаційного відділення КНП «ХОГВВ» ХОР

МОНАСТИРСЬКИЙ 
Едуард Пилипович

начальник управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

МОЦНИЙ 
Микола Іванович

депутат обласної ради, представник від депутатської 
фракції політичної партії Об’єднання «Самопоміч»

СІВКО 
Неля Іванівна

представник від ГО «Хмельницька обласна Асоціація 
молодших медичних спеціалістів»

СОБЧИНСЬКИЙ 
Костянтин Станіславович

представник від ГО «Подільська спілка урологів»

Заступник начальника управління з питань
спільної власності територіальних
громад виконавчого апарату обласної ради



Додаток 4
до розпорядження першого 
заступника голови обласної ради 
від « 2020 року
№ -/яг/гаге-о

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради
(далі -  КНП «ХОЦЕМД та МК» ХОР)

ЧУБЕНКО 
Лариса Борисівна

директор з медичної частини КНП «ХОЦЕМД та МК» 
ХОР, голова комісії

МУЗИКА
Світлана Вікторівна

представник від ТО «Крок до здоров’я», секретар комісії

ВАСИЛИК 
Тетяна Павлівна

Члени комісії:
депутат обласної ради, представник від депутатської 
фракції Аграрної партії України

ЖВАЛЮК
Микола Володимирович

старший фельдшер Полонської підстанції Шепетівської 
станції ЕМД

ЛАТИНСЬКИЙ 
Едуард Владиславович

МАРЦОНЬ
Валентина
Олександрівна

депутат обласної ради, представник від депутатської 
фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПА РТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ 
СПРАВИ»
представник від ТО «Ж іночий антикорупційний рух»

МОНАСТИРСЬКИЙ 
Едуард Пилипович

начальник управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ПЕЛІШЕНКО 
Віктор Іванович

завідувач Дунаєвецької підстанції Кам’янець- 
Подільської підстанції ЕМД

ПОБЕРЕЖНИЙ 
Анатолій Іванович

представник від ТО «Хмельницька обласна асоціація 
лікарів і провізорів»

Заступник начальника управління з питань
спільної власності територіальних > ' . '
громад виконавчого апарату обласної ради  ̂ Віталій ШИШКО


