
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про призначення головного лікаря 

Броварської центральної районної лікарні 

Розглянувши подання постійних комісій Броварської міської ради з 
питань комунальної власності та приватизації, та з питань соціального 
захисту населення, охорони здоров' я та довкілля, враховуючи рішення 

Броварської районної ради від 21.07.09 Н!! 388-28 позач.-V, відповідно до 
пунктів 6.2, 6.4 розділу 6 Статуту Броварської центральної районної лікарні, 
керуючись статтею 25 Закону України <<Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада 

вuріШWlа: 

1. Призначити на посаду головного лікаря Броварської центральної 
районної лікарні Багнюка Валентина Віталійовича, виконуючого обов'язки 
головного лікаря - заступника головного лікаря Броварської центральної 

районної лікарні. 
2. Виконуючому обов' язки міського голови - секретарю·ради Сапожку І.В. 
укласти письмовий трудовий договір з головним лікарем Броварської 
центральної районної лікарні Бanпoк~м В.В. .... . 
3. Контроль за виконанням .цього Р1ШеННJI .~ОІ(JIасти ~a пос~ коМ1СllO з 
питань комунальної власносn та приватизацll, ,та поСТ1~ КОМІСllO З питань 

соціального захисту населеННJI, охорони здоров я та довЮJIJIJI. 

Виконуючий обов' язки місько 
секретар ради 

м.Бровари 
від "'3 дUZНk 2009 року 
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пОДАННЯ: 

виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради 

пОГОДЖЕНО: 

Начальник 

юридичного відділу 

. Начальника 
загального відділу 

Секретар постійноі комісіі з питань 
соціального захисту населения, 

. охорони здоров' я та довкілля 

000018 

.. : . , 

І; 

І.В. СапоЖkо 
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І.В. Лавер 

Н.І.Гватюк 

П.В. Шкуреико 



БРОВА~СЬКАР~ЙОННАРАДА 
КИlвськоі ОБЛАСТІ 

v СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання постійної комісії 3 Пllтань комуналыІїї влаСllості 

2! червня 2009 року Н!!24 

КількіСНIІЙ склад постійної комісії - S депутатів. 
На засіданні присутні: 
Грищенко Ірина Миколаївна 

Баранова Людмила Віталіївна 

Моця Олександр Миколайович 

Тищенко Микола Володимирович 

- голова комісії (присутня) 
- член комісії (присутній) 
- член комісії (присутній) 
- член комісії (присутня) 

Ладан Катерина Петрівна - член комісії (присутній) 

Запрошені: 

Багнюк Валентин Віталійович - виконуючий обов'язки головного 
лікаря Броварської црл. 

1. 

Вела засідання комісії: 

Грищенко Ірина Миколаївна - голова постійної комісії з питань 
комунальної власності 

Порядок денний: 

1. Про розгляд заяви виконуючого обов'язки головного лікаря црл 

Багнюка В.В. 

СлУХШlll: 

д ОnОfJідШlll: 

Про розгляд заяви виконуючого обов'язки головного 
лікаря црл Багнюка В.В. 

ГРІІщенко ІРІІна Мllколаїв~а - гол~ва П?СТійної 
комісії з питань комуналЬНОI влаСНОСТІ ПОВІдомила 

присyrнім, що за письмовою заявою виконуючого 

обов'язки головного лікаря црл Багнюка В.В., яка 
додається, членам комісії пропонується рекомендувати 
кандидатуру Багнюка Валентина Віталійовича на 
посадУ головного лікаря Броварської ЦРЛ. 



ВІІСІІ'УIl'UlIl: Ла К 
. даll атеРllllа ПетріВІІа - члеll комісії _ 

~"J7il"'tlll': 

Голосували: 

ПОВІДОМИЛ~ що Багнrок В.В. 23 роки праЦ10~ в 
Броварс~КlЙ районній лікарні спочатку як хірург, згодом 
на посадІ заступника головного лікаря Броварської црл 
по медичній частині хірургічного профілю, наразі 
виконує 060В' язки головного лікаря. Зарекомендував 
се6е в районі як високопрофесійний лікар, користується 
повагою в колективі, займає активну громадську 
позиціlO, переймається проблемами району. 
Зараз Броварська лікарня за своїм матеріально
технічним станом перебуває на межі розвалу. 
Нещодавно він за власні кошти надав матеріальну 
допомогу для утримання моргу, оскільки це питання 

потребувало якнайскорішого вирішення, проте 
фінансування у бюджеті закладу не було передбачено. 
Ладан к.п. запропонувала рекомендувати 

кандидатуру БаГНІока В.В. на посаду головного лікаря 
Броварської црл. 

БаГНIОК ВалеНТllН Віталійович виконуючий 

060В' язки головного лікаря Броварської црл -
запропонував присутнім своє бачення розвитку 

медичної галузі в районі, ключові питання, які 
потребують нагального вирішення. 

1. Інформацію Багнюка В.В. взяти до відома. 
2. Рекомендувати кандидатуру Багнюка В.В. на посаду 
головного лікаря Броварської црл. 

За - 5, Проти - О, УтримаЛllСЬ - О 

Голова комісії ~ Грищеико І.М. 



1. 

БРОВАРСЬКАРАЙОННАРАДЛ 
київської ОБЛАСТІ 

v СКЛИКАННЯ 

ВІІСНОВКІІ та рекомендації 
засідання постійної комісії з Пllтань комунальної власності 

м. БроваРl1 

Слухалll: 

2S чеРВ.IЯ 2009 року 

Про розгляд заяви Багнюка В.В. на посаду головного 
лікаря Броварської црл. 

ВlIРЇ""UllI: 1. Інформацію Багнюка В.В. взяти до відома. 
2. Рекомендувати кандидатуру БаГНІока В.В. на посаду 
головного лікаря Броварської црл. 

Голосували: За - 5, ПРОТlf - О, УтримаЛllСЬ - О 

Голова комісіі ГРІІщенко І.М. 



БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІ .. СТРАЦІЯ 
КИІвськоІ ОБЛАСТІ 

07400, М. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15 

l(. От. UJ(,19 
HaH!· ______ ~I~~~ ____ ____ 

головного лікаря 

Броварської црл 

тел.lФ.(294)5-40-88,226-ЗО-З5 

Броварська районна державна адміністрація погоджує кандидатуру 
Баппока Валентина Віталійовича на посаду головного лікаря Броварської 

центральної районної лікарні. 

Голова адміністрації 

Гришкок.т. 
S-З4-ЗЗ 

А.М.Мвзур 



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
ГОЛОВНЕ уп АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАВЛІННЯ охорони ЗДОРОВ'Я 
04053 1\1. к •• ів-53 BVn А ~' • pтel\la 45 тел. 484-17-57, факс 484-17-58 

/6!P~eY Н!! /'-./.ti'-/~.9з 
На Н!! 2-18/1594 від26.06.2009 

2ЗЗ від 26.06.2009 

Голові Броварськоірайонноіради 
Кушніренку ю. І. 

В. о. міського голови м. Бровари 
Сапожко І. В. 

Головне управління охорони здоров'я Київської обласної державної 

адміністрації розглянуло спільний лист Броварської районної ради та 

Броварської міської ради щодо погодження кандидатури Багнюка Валентина 

Віталійовича на посаду головного лікаря Броварської центральної районної 

лікарні. 

Головне управління охорони здоров'я Київської обласної державної 

адміністрації погоджує кандидатуру Багнюка Валентина Віталійовича на 

посаду головного лікаря Броварської центральної районної лікарні. 

Начальник 
о. І. Ременник 

Ісаєнко 482079' 
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