
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

31   січня   2022 року                м. Бережани                                          № 18-р 

 

Про створення конкурсної комісії 

для проведення конкурсу на посаду  

директора Комунальної установи 

«Бережанський центр надання 

соціальних послуг – ДОПОМОГА» 

Бережанської міської ради 

 

На виконання рішень сесії Бережанської міської ради № 539 від 

17.12.2021 року «Про створення Комунальної установи «Бережанський центр 

надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради та 

№631 від 20.01.2022 року «Про затвердження Положення про конкурсну 

комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади  

директора комунальної установи Бережанський центр надання соціальних 

послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради», беручи до уваги 

Протокол засідання комісії для проведення жеребкування щодо відбору 

членів конкурсної комісії  на заміщення  вакантної посади директора 

Комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради від 31.01.2022 року,  керуючись ст. 

ст. 12. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити комісію для проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Комунальної установи «Бережанський центр надання 

соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради, у 

наступному складі: 

Голова комісії: Щербань Павло Зіновійович; 

Секретар комісії: Ткач Наталія Вагіфівна. 

Члени комісії: 

- Кузів Юрій Іванович; 

- Кшос Віра Степанівна; 

- Сапеляк Галина Михайлівна; 

- Валова Марія Михайлівна; 

- Підлужний Володимир Михайлович; 

- Якимів Володимир Ярославович. 

 

2. Конкурсній комісії розробити, затвердити та  розмістити на веб-сайті 

Бережанської міської ради процедуру проведення конкурсного відбору 



та критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора Комунальної установи «Бережанський центр надання 

соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради. 

3. Строк приймання заяв на конкурс до 15 лютого 2022 року  17 год.00 хв. 

4. Конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної 

установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради провести 16 лютого 2022 

року. 

5. Після проведення конкурсу конкурсній комісії оприлюднити 

результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу на веб-

сайті Бережанської міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

  В. о.  міського голови                                                      Марія ЛУК’ЯНОВА 

  

 

 


