
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24 січня 2022                                     Стрий                                                   № 18

Про утворення конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття 
посади директора комунального 
некомерційного підприємства 
«Стрийська центральна міська 
лікарня»

З метою проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП 
«Стрийська центральна міська лікарня» та відповідно до п.п.9-11 Порядку  
проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. №1094, враховуючи подання 
трудового колективу КНП «Стрийська центральна міська лікарня» від 
15.01.2022 р. №45, подання громадської організації  «Спілка учасників АТО 
Стрийщини» від 18.01.2022 р. №1,  виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття 
посади директора КНП «Стрийська центральна міська лікарня» 
чисельністю 9 осіб та затвердити її склад з врахуванням рівного 
представництва:

від виконавчого комітету:
Х. Грех –   заступник міського голови, голова комісії;
С. Карман – головний спеціаліст, в.о. начальника  відділу 
охорони здоров’я Стрийської міської ради, секретар комісії;
Н. Темник –  начальник юридичного відділу, член комісії;

                                     від громадських організацій :
Ю. Драпалюк – голова ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини» від 

ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини», член 
комісії;

О. Мажак            - член  ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини» від 
ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини», член 
комісії;



Я. Татарин          - член  ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини» від 
ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини», член 
комісії;

                   від трудового колективу КНП «Стрийська центральна 
міська лікарня»:

І. Кость –  медичний директор КНП «Стрийська ЦМЛ», член 
комісії;

Н. Лялька – завідувач паліативним відділенням КНП 
«Стрийська ЦМЛ», голова Стрийської міської 
організації профспілки працівників охорони 
здоров’я України, член комісії;

О. Мурдза – лікар – пульмонолог КНП «Стрийська ЦМЛ», член 
комісії.

2.  Конкурсній комісії Х. Грех у своїй діяльності керуватися чинним 
законодавством та Порядком проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника державного. комунального закладу охорони 
здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 р. №1094.

Міський голова                                                       Олег КАНІВЕЦЬ


