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засiдання конкурсноТ Ko*icii для проведення конкурсу
ца замiщення
посади директора Територiального центру соцiал ьtlого
обслуговуван ня
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м. HirKl.rH

Присутнi члени KoMicii:

1)

опанасенкО оксана Анатолiiвна заступник нач€UIьника
управлiння
СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ НаСеЛеFIня, начальник вiддiлу
органiзацii надання
соцiальних послуг Управлiння соцiального захисту
населення Нiхrинськот
MicbKoi РаДИ, ПРеДСТаВНИК
УПоВноваженого органу у сферi надання соцiальних
послуг

- голова KoMicii.

2) Щеревянко Тетяна Анатолiiвна головний спецiалiст
вiддiлу органiзацiТ
надання соцiальних послуг Управлiння соцiального
захисту населення

нirкинськоi MicbkoT ради, представник надавача соцiальних
послуг
KoMiciT.

-

секретар

з) Слюсаренко MapieTa Iгорiвна представник отримувача
соцiальних послуг.
4) Величко Людмила Миколаiвна
- представниIt отримувача соцiальних послуг.
5) Лук'яtlенко Алiна Володимирiвна
- представник отримувача соцiальних
послуг.

Порядок денний

Про проведення конкурсу на замiщення посади
директора 'Гериторiального
центру соцiального. обслуговування (надання соцiuпi""" послуг)
Нirrtинськот

MicbKoi ради Чернiгiвськоi областi.
I.

СЛУХАЛИ:

голову koMicii опанасенко оксану Анатолiтвну, яка
ознайомила членiв koMici1 з
документами претендента на замiщення посади
директора Територiального
центрУ соцiального. обслуговуваFIня (надання соцiuпi"""
послуг) Нiжинсьlсоi
Micbkoi ради Чернiгiвськоi областi Шаповаловот
Iнеси Миколаiвни.
опанасенко оксана Анатолiiвна запропонувала:
Щопустити кандидата до участi у конкурсному вiдборi.
Голосували:
<Зa>

-

5;

кПроти> - 0.
кУтримались>

-

0.

ВИРIrIrИЛИ:
щогrустити кандидата до участi у конкурсному вiдборi.

II. Проведення перевiрки кандидата, ТТТпцоваловоi Iнеси МиколаТвни, ца знання
законодавства Украiни та оцiнювання презентацii (викладеноi державною
мовою) перспективного плану розвитку Територiального центру соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг) НiжинськоТ MicbKoT ради.

пI. СЛУХАЛИ:
Опанасенко Оксану АнатолiТвну, яка запропонувала:

проведеноi спiвбесiди з кандидатом, Шаповаловою Iнесою
Миколаiвною, щодо перевiрrси знань законодавства Украiни, та заслуханоТ
презентацii перспективного плану розвитку Територiального центру
соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) Нirкинськоi MicbKoi
ради, визначити ТТТаповалову IHecy Миколаiвну переможцем конкурсу.

На пiдставi

Голосували:
<За>

-

5;

<Проти>

-

0.

<Утримались>

-

0.

ВИРlШИЛИ:
ВИЗначити IIТзцggаJIову IHecy МиколаТвну перемох(цем конкурсу.

голова koMicii
Секретар rcoMicii

w

оксана оПАI-IАСЕНКо
Тетяна ЛЕРЕВЯНКО

Члени lcoMicii:

MapieTa СЛЮСАРЕНКО
Людмила ВЕJIИLIКО
Алiна ЛУк'ЯНЕНКо

