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ОГОЛОШЕННЯ 

про початок прийому пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної 

комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради 
  

Відповідно до рішень сесії Бережанської міської ради від 17 грудня 2021 р. 

№539 «Про створення комунальної установи «Бережанський центр надання 

соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради», 20.01.2022 року 

№ 631 «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», Розпорядження міського голови Бережанської міської ради від 20 

січня 2022 року №8-р «Про створення комісії для проведення жеребкування 

щодо відбору членів конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Бережанський 

Центр надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради»  

Бережанська міська рада повідомляє про початок прийому пропозицій щодо 

кандидатур до складу конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на 

зайняття посади директора Комунальної установи «Бережанський центр надання 

соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради 

До складу конкурсної комісії можна подавати кандидатури, які є 

представниками таких суб’єктів системи надання соціальних послуг: 

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг - виконавчі 

органи міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних 

громад; 

2) отримувачі соціальних послуг - особи/сім’ї, які належать до вразливих 

груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким 

надаються соціальні послуги; 

3) надавачі соціальних послуг - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - 

підприємці, які здійснюють діяльність з надання соціальних послуг на території 

Бережанської міської територіальної громади;  

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг -- громадське 

об’єднання, засновниками та членами якого є отримувачі соціальних послуг, їхні 

законні представники, метою діяльності якого є захист прав та інтересів 

отримувачів соціальних послуг; 

5) об’єднання надавачів соціальних послуг - громадське об’єднання, 

засновниками та членами якого є надавачі соціальних послуг, метою діяльності 

якого є захист прав та інтересів надавачів соціальних послуг;  

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг - громадське об’єднання, 

засновниками та членами якого є отримувачі соціальних послуг, їхні законні 
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представники, метою діяльності якого є захист прав та інтересів отримувачів 

соціальних послуг. 

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того 

надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому 

проводиться конкурс на зайняття посади керівника. 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати 

упродовж 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення до відділу з 

питань праці, соціальних виплат та компенсацій Бережанської міської ради з 8:00 

до 17:00, крім вихідних (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години), за адресою: 

м.Бережани, вул. Банкова, 3  або в електронному вигляді на електронну адресу 

viddilsotsposlug@ukr.net  

 Дата початку прийняття документів: 21 січня 2022 року 

Останній день прийому документів: 31 січня 2022 року включно (до 16:00 

години), крім вихідних, 

Пропозиція кандидата щодо включення до складу конкурсної комісії 

складається із заяви та анкети. 

31 січня 2022 року о 16:15 год відбудеться жеребкування серед кандидатур 

щодо відбору членів конкурсної комісії. 
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