
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    24 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___196_ 

 

 

Про утворення конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття посади директора 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

На виконання частини другої статті 13 Закону України «Про соціальні 

послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                            

03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну 

комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», рішення 

виконавчого комітету міської ради від 13 травня 2021 року № 113                        

«Про проведення конкурсу на зайняття посади директора територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради», розпорядження міського голови 

від 22 червня 2021 року № 87/2021-рвс «Про відрядження Наталії 

ШАБЕЛЬНИК», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посади 

директора територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у 

складі згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

24 червня 2021 року № 196 

 

 

 

Склад конкурсної комісії 

 з проведення конкурсу на зайняття посади директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

ТРОЯН  

Ольга Григорівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, голова комісії; 

 

КОЗАК  

Вікторія Віталіївна 

- завідувач сектору управління персоналом відділу з 

кадрової служби виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

КОТ  

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

ЛЕВЧУК  

Лідія Іванівна 

- пенсіонерка (отримувач соціальних послуг) (за 

згодою); 

 

ШАБЕЛЬНИК  

Наталія Іванівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШАХРАЙ  

Надія Олександрівна 

- голова територіальної первинної організації 

Українського товариства сліпих (за згодою). 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                        

 

 

 

 

 

    підпис          Валентина КАМІНСЬКА 

 

 

 


