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протокол лъ 2

засiдання KoцKypcцoi Koмicii на замiщення BaKaHTHoi посади начальника

вiддiлУ соцiал ьНого захИсту насеЛен ня Новоолександрiвськоi сiл bcbKoi ради

Щнiпровського раЙону ЩнiпропетровськоI областi.

Вiд <02> листопа да 2020 року
Всього членiв KoMicii- 7.

Присутнi на засiданнi KoMicii:

1 .Бохан Валентина СергiТвна

2.Чокнадiй Альона Олександрiвна

3.мiшина ольга олегiвна
4. Тимошенко Валентина Володимирiвна

5. Шмалько Надiя Григорiвна

6.Богдан Тетяна Леонiдiвна
7.Комишан Ольга Борисiвна

Вiлсутнiй(нi): немае

Присутнi запрошенi:

1.Тарасова ольга МиколаТвна - нач€UIьник вiддiлу заг€Lльно-органiзацiйного

забезпечення апарату Виконавчого KoMiTeTy

Новоолександрiвськоi сiльськоi ради

ПоРЯltоК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та вивчення конкурсною комiсiею документiв кандидатiв на

замiщення вакантноi посади начаJIьника вiддiлу соцiального захисту

населеннЯ НовоолександрiВськоi сiльськоТ РадИ Щнiпровського району

ЩнiпропетровськоТ областi> та допущення кандидатiв до конкурсу.



/

2. Про затвердження екзаменацiйних бiлетiв

замiщення вакантноi посади нач€LIIьника

населення Новоолександрiвськоi сiльськоi

,лЩнiпропетровськоi областi.

для проведення конкурсу на

вiддiлу соцiального захисту

ради Щнiпровського району

a

о

о

a

З. Про призначення дати чергового засiдання конкурсноi KoMicii та

проведення конкурсу.

Затвердити регламент засiдання :

на вступне слово головуючого - до 3 хвилин;

на доповiдь - до 3 хвилин;

на виступи - до 3 хвилин;

на виступи в обговоренi - до 3 хвилин.

I.СЛУХАЛИ:

1. Про розгляд та вивчення конкурсною комiсiею документiв кандидатiв на

замiщення BaKaHTHoi посади начаJIьника вiддiлу соцiального захисту

населення Новоолександрiвськоi сiльськоI ради .Щнiпровського району

.Щнiпропетровськоi областi>) та допущення кандидатiв до конкурсу.

Бохан В.С.- голова KoMiciT, заступник сiльського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв Новоолександрiвськоi сiльськоi ради,

яка ознайомила, членiв KoMicii з пакетами документiв, що були наданi

кандидатами на замiщення вакантноi посади начаJIьника вiддiлу соцiаль"о.о
захисту населення НовоолександрiвськоТ сiльськоТ ради Щнiпровського району
.Щнiпропетровськоi областi. Вона повiдомила, що поданi документи
вiдповiдають встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу,

посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування.

Богдан Т.Л. - член KoMiciT, нач€шьник вiддiлу державноТ ресстрацiТ,
яка зауважила необхiднiсть встановлення чiтких квалiфiкацiйних критерiiв до
кандидатiв на замiщення вакантноТ посади начаJIьника вiддiлу соцiального
захисту населення НовоолександрiвськоI сiльськоТ ради ,.Щнiпровського району
Щнiпропетровськоi областi. OKpiM того зауважила необхiднiсть уточнення
вимоги про необхiднiсть роботи не менше 3 poKiB на керiвних посадах, i не

менше 5 poKiB на державнiй службi.



Комишан Ольга Борисiвна член KoMiciI, начаJIьник вiддiлу освiти,

культури, молодi та спорту Новоолександрiвськоi сiльськоi ради,

запропонувала допустити до участi в KoHKypci Мовчан Олену СергiТвну та

Опiкун Вiкторiю Олександрiвну.

I.ВИРIШИЛИ:

Мiшинiй ользi олегiвнi та Тарасовiй ользi Миколаiвнi уточнити згiдно

вимоГ чинногО законодавства чiткиХ квалiфiкацiйниХ критерiiв до кандидатiв

на замiщення вакантноi посади нач€шьника вiддiлу соцiального захисту

населеннЯ НовоолександрiВськоТ сiльськоi РадИ .Щнiпровського району

.Щнiпропетровськоi областi.

.щопустити до участi у koHkypci на замiщення вакантноi посади

начальника вiддiлу соцiшlьного захисту населення Новоолександрiвськоi

сiльськоi РадИ .ЩнiпровСькогО районУ ,Щнiпропетровськоi областi Мовчан Олену

Сергiiвну та Опiкун Вiкторiю Олександрiвну,

Результати голосування :

<Зa> - 7.

<Проти> - 0.

кУтримались> - 0.

кНе брали участь у голосуваннi> - 0.

П.СЛУХАЛИ:

2. Про затвердження екзаменацiйних бiлетiв для проведення конкурсу на

замiщення вакантноi посади начальника вiддiлу соцiального захисту населення

Новоолександрiвськоi сiльськоi ради ,Щнiпровського району ЩнiпропетровськоТ

областi.

II.ВИСТУПИЛИ:

Бохан в.с.- голова KoMicii, заступник сiльського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв Новоолександрiвськот сiльськот ради,

яка ознайомила, членiв koMicii зi змiстом екзаменацiйних бiлетiв для

проведення конкурсу на замiщення вакантноТ посади нач€шьника вiддiлу

соцiального захисту населення Новоолександрiвськот сiльськоi Ради

.Щн i провського району .Щнiпропетровс ькоТ обл acTi .



/ Мiшина о.о. - член KoMicii, головний спецiалiст юридичного вiддiлу

Новоолександрiвськоi сiльськоi ради,

запропонувала затвердити екзаменацiйнi бiлети на замiщення вакантноi посади

начальника вiддiлу соцiа_пьного захисту населення НовООЛеКСаНДРiВСЬКОi

сiльськоI Ради,Щнiпровського району Щнiпропетровськоi областi,

Результати голосування:

кЗa> - 7.

<Проти> - 0.

кУтрима-ilись>> - 0.

<Не брали участь у голосуваннi>> - 0.

II.ВИРIШИЛИ:

затвердити екзаменацiйнi бiлети на iспит для кандидатiв на замiщення

вакантноi посади нач€шьника вiддiлу соцiального захисту населення

НовоолександрiвськоТ сiльськоi ради Щнiпровського району ЩнiпропетровськоТ

областi. (,Щодаються).

ШI.СЛУХАЛИ:

З. ПрО призначення датИ черговоГо засiдаНня KoнKypcHoi KoMiciT та проведення

iспиту,

III. ВИСТУПИЛИ:
Бохан в.с. - голова конкурсноi KoMiciT, заступник сiльського голови

з питань дiяльностi виконавчих органiв

НовоолександрiвськоТ сiльськоТ ради,

запропонувала провести iспит для кандидатiв на замiщення вакантноi посади

нач€UIьника вiддiлу соцiального захисту населення Новоолександрiвськоi

сiльськоi Ради ,щнiпровського району ,.щнiпропетровськоi областi згiдно вимог

чинного законодавства, а саме 10 листопада 2020 р. о 10 годинi 00 хвилин в

гlримiщеннi НовоолеКсандрiвськоТ сiльськоI РадИ ,Щнiпровського району

.щнiпропетровськот областi за адресою: село Новоолександрiвка, вул.сурська,

бу1.74 .Щнiпровського району Щнiпропетровськоi областi. Чокнадiй А.о.

сповiстити )п{асникiв про час i мiсце проведення конкурсу.

III.ВИРIШИЛИ:
провести iспит для кандидатiв на замiщення вакантнот посади начальника

вiддiлу соцiального захисту населення Новоолександрiвськот сiльськот Ради



/ Щнiпровського району ,Щнiпропетровськоi областi згiдно вимог чиннОГо

зOаконодавства, а саме 10 листопада 2020 р. о 10 годинi 00 хВИЛИН В

примiщеннi Новоолександрiвськоi сiльськоi ради Щнiпровського районУ

fiнiпропетровськоТ областi за адресою: село Новоолександрiвка, вул.Сурська,

бул,.74 tнiпровського району ЩнiпропетровськоТ областi. Чокнадiй А.О.

сповiстити учасникiв про час i мiсце проведення конкурсу.

Результати голосування:

<За> - 7.

<Проти> - 0.

<Утримались> - 0.

<Не брали участь у голосуваннi> - 0.

Голова KoMicii:

Секретар KoMicii
Члени KoMicii:

/.йrоо


