протокол
засiдання конкурсноi koмicii для проведення конкурсу на замiщення
посади директора Нiжинського мiського центру соцiальних служб
НiжинськоТ MicbKoi ради Чернiгiвськоi областiо

затвердженоi рiшенням Нiхtинськоi MicbKoi ради вiд 14 грудцl?9?1 !9IУД9 2-1712021

м. Нiжиrr

20.12.2021 року

Присутнi члени KoMicii:
диреItтора ТериторiальНОГО цеНТРУ
соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) I-IirкинськоТ MicbKoT
ради, представник надавача соцiальних послуг;
2) опанасенко оксана Анатолiiвна заступник начальника управлlннЯ
1) Берех<няк Тамара i\4иколаТвна

- заступник

соцiального захисту населення) начальник вiддiлу органiзацiт надаI]FIя
соцiальних послуг Управлiння соцiального захисту нааелення Нiiкинськот
MicbKoT ради, представник уповнова}кеного органу у сферi FIаданFIя соцiальних
послуг;
3) Щеревянко Тетяна АнатолiТвна

-

головний спецiалiст вiддiлу оlэгагriзаuiТ

надання ооцiальних послуг Управлiння соцiального захис,гу

Flt}сеJlенllЯ

НiтtинськоТ MicbKoT ради, представник надаваLIа соцiальних послуг;
4) Itулiкова Iрина ЮрiТвна - представник отримувача соцiальних послуг;
5) Величко Людмила N4иколаТвна - представник отримувача соцiальних посЛУГ,
6) Бiльченко Галина Петрiвна - представниIt отримувача соцiальних ПосЛУГ,

Порядоlс денний.
ГIро проведення конкурсу на замiщенFIя посади директора l-Iirrсиr-rськоГо
мiського центру соцiальних служб НirкинськоТ MicbKoi рали Llернiгiвськоi
областi.
Виступила: Величttо Л.N4. з пропозицiсю обрати головою KoMiciT Опанасегtt<о
Оксану АнатолiТвну та обрати секретарем KoMiciT l,еревянко Тетягtу
Анатолiiвну.
Голосували:
<За>

-

5;

<Проти> * 0.

кУтримались>

-

i.

ВИРIШИЛИ:

Головою KoMiciT обрати Опанасеtrко Оксану АнатолiТвгrу та секретарем rcoMiciT
обрати Щеревянко Тетяну Анатолiiвну.

СЛУХАЛИ:

Голову KoMiciТ Опанасенко Оксану АнатолiТвну
про претендентiв на замiщення посади директора Нi>ttинського мiськогсl
соцiальних служб НiхrинськоТ MicbKoT ради LIернiг,iвськоТ областi;
Itучеровську Наталiю N4иколаТвну;
Саснко Слизавету N4иколtаiвну.

ЦеI-IТрУ

Опанасенко Оксана Анатолiiвна повiдомила
+

якi прописанi в Щодатку 1

рiшення НiхtинськоТ MicbKoi ради вiд2З.I\,2021 року

до

j\Г927-

|612021, а СаМе:
вища ocBiTa за ступенем магiстра/спецiалiста ,га спецiальнiс'гЮ
вiдповiдr-Iоi галузi знань; ста}к роботи у вiдповiднiй сферi дiяльrrостi гtа t<ерiвгtих
посадах нижчого рiвня - не менше Hilt 5 poKiB.

опанасенко оксана днатолiтвна повiдомила про те, що згiдно з гIодаFIими
пакетами документiв жоден з претеFIдентiв не вiдповiдае квалiфiкаЦiйНИм
вимогам.
Кучеровська Наталiя N4иколаТвна не мас виrцоТ освlти за cтyIleнeM
магiстра/спецiалiста та спецiальнiстю вiдповiдноТ галузi знань.
Саенко Слизавета N4иколаТвна FIe мае ста}ку роботи у вiдповiдr,riй ccPepi
дiяльностi на керiвних посадах нижLIого рiвня.
Опанасенко Оксана АнатолiТвна запропонувала:
LIe допус,tити до участi у KoнKypci жодного претендента.
Голосували:
<За>

-

6;

<Проти>

-

0.

<Утримались>

-

0.

ВИРIШИЛИ:
LIe допустити до участi у KoнKypci хtодного претенд(еFIта.

Опанасенко Оксана АнатолiТвна запропонувала:
Визнати KoнItypc таким, що не вiдбувся.
Голосували:
<За>

-

6;

<11роти>

-

0.

кУтримались> * 0.

ВИРIШИЛИ:

Визнати конкурс таким, п]о не вiдбувся.

оксана оПАFiАС]ЕНКО

Голова KoMiciT
CertpeTap rtoMicii

Тетяна ДЕРЕВЯНКО

LIлени KoMiciT:
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Z*д*
JбЗ -

Тамара БЕРЕ}ItНЯК
lрина КУЛIКОВА
Лкlдмила ВЕЛI4LIКО
Галина БIЛЬLIЕ,IlКо

