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протоItол
засiдання коцкурсноТ KoMiciI для проведення конкурсу на замiщення
посади директора Нiлсинського мiського цеIrтру соцiальtrих слуrкб
Нiлси HcbIcoi Micblcoi радлr Чернiгi вськоi обласr,i

затвердженоi рiшенням Нiтtинськоi мiськоi ради вiд 20 сiчня 2022 року N9 29-1912022
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Присутнi .Iлени KoMiciI:

1) Опанасенко Оксана Анатолiiвна заступник начальника

управлiння

соцiального захисту населення, начальниi( вiддiлу органiзацii надання
соцiальних послуг Угrравлiння соцiального заlхисту населеFiня Нiх<инськоi
MicbKoi ради, представник уповноваженого органу у сферi надання соцiальних
послуг - голова KoMicii.
2) Щеревянко Тетяна АнатолiТвна

-

головний спецiалiст вiддiлу органiзацii
надання соцiальних послуг Управлiнтrя соцiалъного захисту населення
Нirкинськоi MicbKoT ради, представник надавача соцiальних посJrуг - секретар

KoMicii.
3) Слюсаренко MapieTa Iгорiвна - представник отримувача соцiальFIих послуг.
4) Величко Людмила Миколаiвна - представник отримувача соцiальних послуг.
5) Лук'яненко Алiна Володимирiвна
представник отримувача соцiальних

-

шослуг.

Порядоlс денний
Про проведення конкурсу

на замiщення посади директора

Нirкинського
мiського центру соцiальних слух<б FIiжинськоТ MicbKoT ради ЧернiгiвськоТ
областi.
I. СЛУХАЛИ:
1-олову KoMioii Опанасенко Оксану Анатолiiвну, яка ознайомила членiв KoMiciT з

документами претендеI]та EIa замiщенгtя посади директора I-Iiжинського
мiського центру соцiальних сrrуrкб FIiжинськоТ мiсъкоТ ради ЧернiгiвсьrсоТ
областi * Кучеровськоi Наталii МиколаТвни.

опаriасенко оксана Анатолiтвна запропо}IуваJIа:
Щопустити кандидата до участi у конкурсному вiдборi.
Голосували:
<За>

-

5;

<Проти>

-

0.

<Утримались>

-

0.

ВИРlШИЛИ:
Щопустити кандидата до участi у KoHKypcFIoMy вiдборi.

II. Проведення перевiрrси кандидата, Itучеровськоi НаталiТ Миколаiвни, на
Знання законодавства УIсраiни та оцiнювання презентацiТ (викладеноi

Державною мовою) перспективFIого плану розвитку Нiжинського мiського
центру соцiальних слуriсб Нiжинськоi MicbKoi ради.
III.

СЛУХАЛИ:

Опанасенко Оксану Анатолiiвну, яка запропонувала:
На пiдставi проведеноТ спiвбесiди з каFIдидатом, КучеровськоIо Наталiсю
N4иколаiвною, щодо перевiрки знань законодаI]ства УкраТни, та заслуханоТ
презентацiТ перспеItтивного плану розвитку Нirкиноького мiського цеFIr,ру
соцiальних служб Нiitсинськоi мiсьttоi ради, виl]начити Itучеровську l-IaTarriro
N4иколаТвну переможцем конкурсу.
Голосували:
кЗа> - 5;
<Проти> - 0.
кУтрималрIсь>>

-

0.

ВИРIШИЛИ:
В

изначити Itучеровську Наталiю I\{ико.цаТвну пер еможцем конкур су.

голова koMicii
Секретар KoMicii

w

оксана оПАНАСЕНКо
Тетяна ДЕРЕВЯI-IКО

LIлени KoMiciT:

N{apieTa СЛК)САРЕI-{КО
Ллодмила ВЕЛИЧКО

Алiна ЛУк'ЯНЕНко

