
 

 

 

 

 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

міського голови 

 

 

 

від  09.09.2021 № 117р 

м. Краматорськ 

 

 

Про затвердження складу конкурсної 
комісії з проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади керівника 
Комунального некомерційного 
підприємства «Дитяче територіальне 
медичне об’єднання» Краматорської 
міської ради  

 

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 та Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посади керівниками комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я, що 
перебувають у власності територіальної громади міста Краматорськ, затвердженого 
рішенням Краматорської міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-91, керуючись ст.42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь: 
 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Дитяче територіальне 
медичне об’єднання» Краматорської міської ради (далі комісія, додається) 

 

2. Комісії провести конкурс на зайняття вакантної посади керівника Комунального 
некомерційного підприємства «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської 
міської ради протягом місяця. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 

Секретар міської ради         І.І. Сташкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського 
голови 

09.09.2021  № 117р 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади керівника  
Комунального некомерційного підприємства  
«Дитяче територіальне медичне об’єднання» 

 Краматорської міської ради 

 

 

Катальнікова 

Олена Геннадіївна 

- 

 

заступник міського голови, голова конкурсної 
комісії 
 

Мельник  
Валерія Павлівна  

- 

 

заступник начальника відділу охорони здоров`я 
Краматорської міської ради, секретар конкурсної 
комісії 

 
  

Члени конкурсної комісії: 
 

Петриченко 

Андрій Володимирович  
- 

 

начальник відділу охорони здоров`я Краматорської 
міської ради 

Сімейко 

Наталія Миколаївна  - 

 

лікар-інфекціоніст дитячого інфекційного відділення 
№2 комунального некомерційного підприємства 
«Дитяче територіальне медичне об’єднання» 
Краматорської міської ради 

Лаврова 

Алла Юріївна 
- 

 

заступник головного лікаря з поліклінічної роботи 
комунального некомерційного підприємства 
«Дитяче територіальне медичне об’єднання» 
Краматорської міської ради 

Кольнов 

Олександр Григорович  - 

 

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії комунального некомерційного підприємства 
«Дитяче територіальне медичне об’єднання» 
Краматорської міської ради 

Лєдник 

Юлія Олегівна 

- 

 

представник Громадської організації «Медичне 
освітнє ком’юніті» (за згодою) 

Ченков 

Василь Вікторович  - 

 

представник Громадської організації «Платформа 
здоров’я» (за згодою) 

Прудивус 

Андрій Миколайович 
- 

 

представник Громадської організації «Асоціація 
сімейної медицини Донецької області» (за згодою) 

 

 

Начальник відділу охорони здоров`я     А.В. Петриченко 

 


