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укрА{нл
XapKiBcbKa обltасть
Борiвськлlй район

Борrвська селишilа рада
РОЗПOРЯДЖЕННЯ

вiд 08 LIервня 2{121i]OKy ЛЪ 79-од

[Ipo утвореннff конкурсноi Koмicif з
ЕIроведенця ксцкурсу на зайняття
вакантноТ пOсади директора
Комунального некомерцiйного
гliдприсмсlгва <<Борiвський центр
первинно[ D{едико-санiтарно[
доilорlt}ги>> БорiвськоТ селищноТ
Ради

l]i,ilпсlвiдFic д,о с,г, 1б Закону УкраТни коснови законодавства Украiни
{ii-rЁ {}хOрL}F{Y зl]t}р{]В я))" ст. 2б ЗаконY YKpaiHT,l кГlро мiсцеве самOврялYваЁiня
i1 YKpairri1.o" с,r. ь5 l'осгrодарськOг() кодексy Украiни" Гlостанови Кабiнету
}Jlнiс-ilзiв УкраТrtи lзiл2,| .1]л2017 1lоку ýь l094 к Про затвердженriя ГIорялку
ilr_}0E$il*jНi-lrl коЁ]кYрс,v на ,зайътятз-Я пс}садИ керiвника державнOго,
f.i}ъ4_1:,ilfiJ}ьi{огt-i i]itlt;laдY {]хорони здоров'я>, l1сlр-яд,ку прOв€делня KoFIKypcy на
з;tiа:.:яття гrOсад керiвникiв коL{YнilгiьнJ,lх некомерlliлiних пiлприсмств
Заli]lаДlв {_}хt]рг}нрr здоров'я БорiвськоТ селищн(}[ ради, зат.вердженого
рlllненrаяьт ТХ cecii сеJrищНOТ ради V[I[ скликання вiд 27 .04.2021 року Лл ] {з

illa;Ti lТорялок),

i . }rз,вrэрит1.1 KoHi{ypC}iY KonriciKr з лроведення KL]HKypc! на за.йвятт.я
ýij.ltaHTHCIi пос;tди директ,Otr]а КоьтунальЕого некомерцiiтного тri;{гtрисмст.ва
r<Гii:gli*ський центр перБинноТ медико-санiтарноТ дOлсмоI l{)) Борiвськt;i
bi,_liililii{it pLtiitl i:;bTr Ktltlt .\lPCHa коi\4rсiя).

2. ЗатвеРjlитl,l персонаЛьнлrЙ сьецал кон курсЕоТ KoivriciT (додасться) 
"

з. Конкурснiй koMicii забе,зпечl.rги гlровелення кснкурсу на зайнятт.я
*itKaFlTtioi посади дi4рект0ра Комунальяогrr некоL4ерlliйнога пiдrrрисмства
t<ii*рiвський це{"lтр лсрвиЕноi медико-санiтарноI доЕомсги)) Борiвськоi
cfi.iIElrдtjOТ ради згiдлlо [1орялку,

4" Конкурсrriй KoMiciT
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4"i. FJc пijЕrlше. Fliii{ t]ротяго]\{ т}]ьох днiв пiс:rя фпрrrаування iТ склалу
г}il}i!{jllt)дтl}{l,}{ на офlшli:нOь{Y веб-сарi.гi Борiвськоi селлtщноi ради оголошення
!lP{}']PI}B€:IOЦ !JЯ liОН KYPCY.

4,З Орlганiз,ч,вати прOведення KOHKY}rC_y _ч порядку та вiдповiдност.i до
в ptl\,1 t} г чrl Hr{O гс зако н одавс,I,ва та в и щезаз нач ен ого П 0i]яд ку.

4,З Направитlr Борiвськош,rУ сеjIишlноN{\' гоrrовi пOдаrifiя прс
ýi]lJ_jНa,l{eнHя перемо}itця кOнкурсу на пOсаду директора вишеl]азначенOг0
:i;!r{.Rадj1,,.

5. Секторv з I]итань органiзашiйно-tнформацiйного за-безпеt{еi{ня та
llз"я;тtjв з громадськiстю Борiвськоi селиtцноi ради забезпечtи1и
QпрlljtЕtiдtiе}iня данOго рOзпорядх(ення на, офiшiйному веб-сайтi Борiвськоi
*слi4ll,it+oi ралlа,

6, Конllэо.llь
застуllll ика селрflцti()г
Гiле гrу lill-. BEJTC В У,

,];1 Бi.iноl{анt{яý,l цьL]t,о розпоl]яд}i(ення поIшастрr на
fi гоIrов1-1 .j пи,IаF{Ь дiяльносТi виконавLtиХ орг.анiв радIl

Борiвський селрrщний 0лександр ТЕРТИШНИЙ



_)

зАтвЕрдiitЕно
ро ]пOрядження Борiвського
се.цищного гслови
08.06,2021 ЛЪ 79-од

склАл
конкурсноТ Kopricii з проведення конкурсу на заЙняття вакантноТ посади

директOра Комунального некомерцiЙного пiдприсмства <<БорiвськиЙ
це*rтр первинноi медико-санiтарноТ допомоги>} Борiвськоi селищноi ради

F-g_lлова коняiурсноТ Kob*iciT:
LLi евслrсва Олена АнатолiТвна

f,J*крета р KoHKyllcHoT KoMiciT:
CypxclяK {}ле на МиколаТвна

аý, а*нв,r кФff курсноi KcMiciT:
Бопла-рсrl ко {Jлександр I ванович

[-*,зик {_};лександр O"lreKcl йOвиrI

Кrзв*рi н;э fu{ари на Гергiiвка

} {ц:.а tэо.iтол ijата*iя -Гiеонiдiвна

iJ'яниця }iадiя МиколаТвна

- застуtlгlt{к Борiвськогсl селиlцного
г0II0ви з питань i]iяльнос,гi виконавч!{х
оlэганiв ради

* цачаrIьник вiддirrу соцiапьнOго захрiст_v
населення та 'с,хорони 

,^opou'"
селищноl ради

_ гоJIова постlиноt KGN,IIсII з пи гань
закоrrностi. правопорядку, житлово-
коN,tунальногO госпOдарстtsа,
депу-гатськоi дiяльнtlстi та етики,
леll},1ат Борiвськоi селttшнrlТ рали (за
згOдою)

- член постiйноi koMicii з сошiаrьнр{х та
гуманiтарних пигань, прlтань осв1,Ill.
куJlьтури? медиt{и}lи та ь,lолt-lдi;лtноТ

псlлiтики, депутат БорiвськоТ селишноТ

ради (за згодою)

- лlкilр зага;rьноТ пракl,ики-сtь,tейний
лiкар АЗПСМ смт. Борова (за згодою)

yIloBHOBa}I(eHa особа громадськt.li
органiзаrtii <Захист rrpari паitirнтiв> (за
зголокl)

головна медична сесlра KHI-I
Бсрiвськоi<<Борiвський ЦПМСД)

селищноi ради (за згодою)

-I'r'lка;з'Гетя 
на [Jаоилiвна
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Шевчен ко Ba,,lepi й Мr-tколайс}ви ч

Керзrttlчив1 сп pat Bir м и (r:eKpeTap )
вýýкФЁt* ts T.l {}ý-,{i Ktl рr i,гету

он_rд;liет\" та соцiаrtьв{э*екOно\li.tногr-l
розвllтк\,, пiдпррr( мництва та
iнвестицiйл депутат Борiвськоi селttщноi
ради (за згодою)

* застуilник голови пtlст.iйноТ KoMicii з
питань агропромисловоI,о компJIексу,
:]емельних вiдносин) використання
земельних pecvtrlciB, еколс.lгii',
KoмyнfulbHoi' власностi та рсгу:lяторноi'
ltОЛiтики, депутат Борiвс.ькоi селиiцноi
ради (за згодою)

Iрина КУЧП,IАry


