
Нововодолазька селищна рада

П Р О Т О К О Л № 1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади директора К омунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Н ововодолазької селищ ної ради

смт Н ова В одолага

В сього членів конкурсної комісії: 6 

П рисутні: 5

04 березня 2021 року

Голова комісії:

- перш ий заступник селищ ного голови 

Члени комісії:

заступник селищ ного голови з правових

питань

ІВ А Щ ЕН К О  Л ілія М иколаївна

Є Ф ІМ ЕН К О  А ліна В алентинівна

керую ча справами виконавчого комітету
Ш ЕВ ЧЕН К О  Я на ВасилівнаН ововодолазької селищ ної ради

начальник відділу (Ц ентр надання

адміністративних послуг) Н ововодолазької Г Л А Д К 0 С К 0 К  Вікторія Ю ріївна 

селищ ної ради

секретар комісії:

начальник відділу соціального захисту 

населення Н ововодолазької селищ ної ради

Ш К А Л О В А  О лена 

О лександрівна

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. П ро розгляд документів кандидата на зайняття посади директора 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради.

2. П ро проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради.

3 . М отивація кандидата на зайняття вакантної посади.

4. П резентація перспективного плану розвитку К омунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради кандидатом на зайняття посади.

5. П еревірка кандидата на посаду знання Закону У країни «Про соціальні 

послуги» .

6. П ро обговорення результатів конкурсу та прийняття ріш ення.
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СЛУХАЛИ: Іващ енко Л .М ., голову конкурсної комісії, яка ознайомила 

присутніх з порядком денним.

Іващ енко Л.М . оголосила склад конкурсної комісії, затвердженої 

розпорядж енням  селищ ного голови від 10 лю того 2021 року №  21 «Про 

оголош ення конкурсу на зайняття посади керівника К омунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради».

ДОПОВІДАЛА: П ікалова О.О., секретар конкурсної комісії, яка

проінформувала про те, що оголош ення про конкурс на зайняття посади 

директора Територіального центру соціального обслуговування було 

опубліковано на офіційному сайті Н ововодолазької селищ ної ради, відповідно 

до розпорядж ення селищ ного голови від 10 лю того 2021 року №  21 «Про 

оголош ення конкурсу на зайняття посади керівника К омунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради».

Н а участь у вищ езазначеному конкурсі документи подав один кандидат і 

запропонувала розглянути його документи та  виріш ити питання щодо 

допущ ення кандидата до конкурсу.

К андидат:

Марюхна Лариса Анатоліївна, 1968 року народження. О світа повна вища, 

закінчила у 1990 році Х арківський державний педагогічний інститут ім. 

Г .С .С ковороди, отримала спеціальність «М атематика та фізика» і здобула 

кваліф ікацію  учителя математики та фізики. У 2004 році закінчила Харківську 

філію  У країнської академії банківської справи Н аціонального банку України, 

отрим ала спеціальність «Банківська справа» та здобула кваліф ікацію  економіст.

Н а теперіш ній час тимчасово не працює.

П ікалова О. О. зауважила, щ о інші кандидати не подавали документи на 

участь у конкурсному відборі, і у  зв ’язку з тим, що інших претендентів немає, 

внесла пропозицію  допустити кандидата до участі у конкурсі.

Іващ енко Л.М . запропонувала членам комісії перейти до перегляду 

презентації «П ерспективний план розвитку К ом унальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради», підготовленої кандидатом на 

посаду.

Також  проінформувала, що відповідно до П оложення переможець 

конкурсу визначається за результатами:

перевірки на знання законодавства У країни (Закон У країни «Про 

соціальні послуги»;

оціню вання презентації, викладеної державною  мовою; 

відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо 

представленої презентації.

СЛУХАЛИ: М арю хну Л.А., стосовно її мотивації щ одо зайняття посади 

директора К омунальної установи «Територіальний центр соціального
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обслуговування (надання соціальних послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради 

та презентацію  «П ерспективний план розвитку К омунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради».

Іващ енко Л.М ., голова конкурсної комісії, звернулася до членів комісії щодо 

пропозиції проведення співбесіди з кандидатом на знання законодавства 

У країни у сфері надання соціальних послуг та її доповіді (мотивації, презентації 

перспективного плану).

ВИСТУПИЛИ: Ш евченко Я .В ., член конкурсної комісії, яка відмітила 

зм істовну доповідь М арю хни Л.А., та  задала їй додаткові питання стосовно 

знання нею  законодавства У країни у сфері надання соціальних послуг. П итання 

також  задавали інші члени комісії -  Є фіменко А.В ., Гладкоскок В.Ю . та 

секретар комісії -  П ікалова О.О.

Іващ енко Л .М ., голова конкурсної комісії, звернулася до членів комісії з 

пропозицією  щ одо обговорення кандидатури М арю хни Л ариси А натоліївни та 

прийняття остаточного ріш ення конкурсної комісії за результатами проведення 

конкурсу.

П рисутні члени комісії підтримали цю пропозицію.

Іващ енко Л.М . при обговоренні результатів відм ітила, що кандидат на 

посаду, М арю хна Л.А., подала на конкурс всі необхідні документи та змістовно 

і якісно презентувала перспективний план розвитку установи, відповіла на всі 

задані їй  питання стосовно перевірки знань законодавства у сфері надання 

соціальних послуг і заслуговує на оцінку -  добре, і запропонувала визнати 

М арю хну Л.А. такою , щ о пройш ла за конкурсом.

Ч лени комісії підтримали пропозицію.

Іващ енко Л.М . нагадала присутнім, що ріш ення конкурсної комісії 

приймаю ться більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 

розподілу голосів виріш альним є голос головую чого на засіданні конкурсної 

комісії.

Також  довела до відома присутніх, що:

відповідно до П олож ення про конкурсну комісію  відеозапис 

оприлю дню ється на оф іційному веб-сайті селищ ної ради протягом одного 

робочого дня з дати його проведення;

ріш ення конкурсної комісії оприлю днюю ться на офіційному веб- 

сайті селищ ної ради не пізніш е ніж протягом наступного робочого дня після 

підписання протоколу її засідання;

конкурсна комісія протягом  двох робочих днів з дати підписання 

протоколу її  засідання оприлю дню є результати конкурсу на офіційному веб- 

сайті селищ ної ради.

Іващ енко Л.М . запропонувала проголосувати за прийняття ріш ення про 

визнання кандидата М арю хни Л.А., такою , яка успіш но пройш ла конкурсний 

відбір на посаду директора К омунальної установи «Територіальний центр
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соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Н ововодолазької 

селищ ної ради.

ВИРІШИЛИ: визнати М А РЮ Х Н У  Ларису А натоліївну перемож цем конкурсу 

на посаду директора К омунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Н ововодолазької селищ ної ради 

та рекомендувати Н ововодолазькому селищ ному голові за результатами 

конкурсу призначити її на відповідну посаду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»

«проти»

«утримались»

- 5

- 0

- 0 .

Підписи:

Голова комісії:

перш ий заступник селищ ного голови Л.М . ІВА Щ ЕН К О

Члени комісії:

заступник селищ ного голови 

з правових питань

керую ча справами виконавчого комітету 

Н ововодолазької селищ ної ради

Н ачальник відділу (Центр надання 

адміністративних послуг) Н ововодолазької 

селищ ної ради В.Ю . ГЛА Д КО С КО К

Секретар комісії:

начальник відділу соціального захисту 

населення Н ововодолазької селищ ної ради О.О. П ІКА Л О ВА

Ознайомлена: Л. А. М А РЮ Х Н А


