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BrnorIEpKrBCbKofo crJrbcbKofo fonoBl4

09 cepnna 2021 poxy c.Ei:roqepriera No 47-plocn

llpo npoaegenHr KoHK)rpcy Ha rocaAy
A?rpexTopa Kouynalruoi ycrauoBr{
"Uenrp laa1alr.Hs. coqia.,rrnr,rx flocJryr
Einoqeprincrroi ci.nrcrroi pa4rz MrzpropoAcbKoro
pafiony flonraecsxoi o6nacr i

Bi4noeiguo go floloxesnr fipo noprAoK npr43uaireHHr Ha noca1y ra
gsimHeHHs 3 rroca.qrj xepieuzxir ni4npuevcro (ycranoa, oprauisaqift, sarna4ia), .ari
H lexarb Ao KoMyHaJrbnoi sracHocri Einoqeprircrroi ci:rrcrroi pa4u, yKJraAeHHt
ta posipnanH s. s :grtrMtt roHrpaxria, 3arBepAxeHoro. piureHuau n'xroi cecii
Einoqeprincrxoi cimcrxoi paAH BocbMoro cKJrr4KaHHr aig 30 6epesgx 2021 poxy,
piuennr croruoi cecii Einoqepriec;roi cirircrrcoi paArz BocbMoro cxruxanux oig 17
qepBHr 2021 poxy "llpo npllnlrHeHHr loprur4qsoi oco6ra rrrJrrxoM peoprauisaqii
(neperropeau.a) n rolayuarb'y ycrauoBy "Ilenrp HaAaHHr coqianruux rocrryr
Einoqeprircrxoi ci.nrcrroi pagr MupropoAcrKoro pafiony flonrascrroi o6nacri', ra
n sr'.rsxy 3 BBeAeHHTM rourparrHoi Sopvra rpyAoBoro AoroBopy s repianzrou
xonrynanrnoi ycraHoBr4 "I]erITp Ha.qaHH.r coqia,rrHux nocr.ryr Bi,rorlepxiecrroi
cinscrr<oi pagu M rzpropo4.ono.o pafiony lJo,rraecuKoi o6,iacri'; :

1. Oronocvrrz KoHKypc Ha nocary AnpeKTopa rouyua,rruoi ycraHoBu ..tlenrp
HaAaHHs coqia,rrHrzx nocJryr Bi,roqepxiecri<oi cinrctroi pagu MupropoAcbKoro
pafi ouy llonrascrxoi o6nacri".

2. Crnopuru KoHKypcHy rorr.riciro An[ rpoBeAenHrr KoHK)apcHoro ri46opy Ha
rlocaAy Ar4peKropa rolrynalrnoi ycrauoBr{ "Ilestp HaAaHHrr cour€ur6lllllx [ocJryr
'Eiroqepriacrroi ci.nrcrt<ot Mzpropogcrroro paftony flomascrroi o6nacri" s
xiruxocri n'rru oci
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                                                                            Додаток  

                                                                           до розпорядження Білоцерківського 

                                                                           сільського голови № 47-р/осн 

                                                                           від 09 серпня 2021 року 

 

 

                                            Склад конкурсної комісії  

                 для проведення конкурсного відбору на посаду директора 

              комунальної установи “Центр надання соціальних послуг  

Білоцерківської сільської ради Миргородського району  Полтавської області”  

 

 

Падалій Ніна Петрівна, заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

 

Товкач Ольга Дмитрівна, голова постійної комісії  Білоцерківської сільської ради 

з  питань освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення, культури, 

молоді і спорту, заступник голови комісії 

 

Пицяк Наталія Володимирівна, завідувач сектору юридичного забезпечення та 

персоналу виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Зленко Зоя Миколаївна, завідувач сектору соціального захисту виконавчого 

комітету Білоцерківської сільської ради  

 

Пилипенко Петро Іванович, завідувач сектору комунальної власності та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради  

 

 

                                                _____________________________ 

 

 
                                                                                     


