
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

          РІШЕННЯ 
         № 16 

16.01.2021 року                                 

  м. Бібрка  

Про створення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального 

некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги” 

Бібрської міської ради та затвердження її 

персонального складу  

 
 Відповідно до рішення Бібрської міської ради від 08.02.2019 р. № 60 Про створення 
комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Бібрської  міської ради, рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради 
№267 від 17.12.2020 р. “Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-
санітарної допомоги” Бібрської міської ради”, Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27.12.2017 р. №1094 із змінами 
внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №316 від 25.04.2018 року та 
№637 від 22.07.2020 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»- 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ   ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради у складі: 

- Захарко Зоряни Ярославівни  - головного бухгалтера КНП “ЦПМСД” - члена комісії; 

- Ружніцької Людмили Вацлавівни - завідувача АЗПСМ м.Бібрка (лікаря ЗПСМ) - члена 

комісії; 

- Пукаляка Романа Михайловича - директора ГО “Школа успішного медичного менеджера” 

(Директор КНП Львівської обласної ради “Львівський обласний клінічний діагностичний 

центр”) - члена комісії; 

- Чарномського Віктора Леонардовича - президента ГО “ВЗУ”, члена національної спілки 

журналістів - члена комісії; 

- Довгаль Оксани Володимирівни - члена виконавчого комітету - голови комісії; 

- Охримович Світлани Зеновіївни - члена виконавчого комітету - секретаря комісії. 

           2. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Бібрського міського 

голови з гуманітарних питань О.В.Довгаль. 

  Бібрський міський голова     Р.Я.Гринус 


