
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬCЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

30 липня 2021 с. Судилків                   № 4 

 
Про утворення конкурсної комісії на 

заміщення вакантної посади 

директора Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» 

Судилківської сільської ради. 
  

 Відповідно до рішення сьомої сесії сільської ради від 17.06.2021 року № 7 «Про 

створення Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області», рішення дев’ятої 

(позачергової) сесії сільської ради від 16.07.2021 року № 4 «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Судилківської сільської ради», Закону України «Про соціальні послуги», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 «Про затвердження 

Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури 

і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити конкурсну комісію на заміщення вакантної посади директора 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області та затвердити її персональний склад: 

- Мазур Валентина Дмитрівна - заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії; 

- Товстюк Алла Петрівна – секретар сільської ради, заступник голови комісії; 

- Кондрацька Олена Вікторівна – спеціаліст з кадрових питань ІІ категорії відділу 

організаційно-кадрової роботи та документообігу апарату сільської ради, секретар комісії. 

   Члени конкурсної комісії: 

- П’яскорська Ірина Володимирівна - завідувач сектору виплат державних 

соціальних допомог управління соціального захисту населення Шепетівської районної 

державної адміністрації ( за згодою); 

- Дячук Іван Анатолійович - заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення, начальник відділу з питань праці та соціальних зв’язків 

Шепетівської міської ради ( за згодою). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я 

та соціального захисту населення ( голова - Леся Кордас).  

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 


