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Присутнi на засilданнi:
Секретар KoMiciT:
Члени KoMicii:

м.Вi,пьногiрськ

Вiдсутнi:

Корсl,гич Т.II.
Бобошко О.С.
Бок"lrаr,А.С.
Буряк 1.1.

Bo",lotltyK ll.()., liюзь В.t'.
Кворум наявний з урахуванням llo"loжettb 11.3,1. Псrложення про конкурсну KoMiciKl. умовита порядоК проведенНя конкурсУ на заняттЯ IlосаД керiвникiВ комунальних пi:tItрис.мс.гв

ВiльногiрСькоi MicbKoi раДИ Кам'янськогО районУ flнiпропеТровськоТ областi" -3uru.p.ц*.n",
рiшенням MicbKoi ради NsЗЗO-12/vIlI вiд 2+.OO.:CiZl Рок)' (дzuri I[о.,tоlкеttня про конк)рсII)
комiсiю).

ЗГiДНО ДО П.4.2, ПОЛОЖеННЯ ПРО KoHKypcI{y KoMiciK,l. у разi вiдсу,гltостi на засiданнi l.олови
конкурсноТ KoMiciT його обов'язки викоIrу(, сскрс.гар KOHK),pclloi;KoMicii,

порядок денний:
1, ПогодженFIя та затверjlжеtIttя ()I,()jt()lIlcIlllrl lJp() lIр()l]с,,lсlI}Iя конк\ рс\ ttit зайtrя t-гя BaKart,r.tltri'

посади директора комунаJIьно|() lIi,,цltриt мс ttla <<l:rtсрt,tlсфск,t,> [}i;rbHor ipcbKtti MicbKoi' рали
ЩнiпропетровськоТ областi (дшi KlI Kllrrcpt octPcK.t li).

2. Прийняття рiшення про оIIрилюдненltя Ita офiцiйному веб-сайr.i ВiльногiрськоТ мiськоi ралиоголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади лирекl.ора кII
кЕнергоефект>,

СЛУХАЛИ:
За ПИТаННЯМ l ПОРЯДКУ ДеННОГ0 ceкpe,I,ap Kollк\pcHoT KoMiciT Коро,lич,г.II. lloBi.,loMиj,ta

про обов'язкову iнформаuiю, яка повин}{а мiсr]и,гись в огоJIошеннi про проведення конкурсу"
вiдповiдно до вимог. Положення про конкурсну комiсiю, умови та порядок проведення коLlкурсч
на заняттЯ посаД керiвникiВ комунаJтьНих пiдприСмств ВiльНогiрськоТ MicbKoT ради.ОбговореНо проекТ оголоIпеFIНя прО провс;,lеII}lя ко}I}(чрсV tta зайltЯt-l,я lt()ctl.-t}l ,,ttlpeKtopa KII
кЕнергоефект) З вiдповiдними ло,i(атками.

ВИСТУПИЛИз
Секретар конкурсноТ KoMiciT Коро,l,ич T.Il. заrrрt)IIонувала за резуJlьтатами обl.оворенltя

затвердити проект оголошення про гIрове/lення коtlкVрсу на зайняr.тя lI()сали /1иректора кIIкЕнергоефект>,

ВИРIШИJlИ:
За питанняМ 1 порядку ден}l0го ]атI}ердиr и ol ojt'шlell'я llp' прOведення конкурсу назайняття посади директора КГI кЕнерl.оефект.> ,] л0/lатками

ГОЛОСУВАЛИ:

Секретар KoMiciT:
Члени KoMiciT: IЦqр_рдц"_!.Il. _

Pe,.ty,.;lb,l a,l I,оJIOсyвапня



БФq,щ*g О.(].
Боклаr,А.с.

(ЗА)- ф r(ПРОТИ) - 0,кУТРИМА llИ('Ьп -Q
СЛУХАЛИ:

За питанням 2 порядку ленн01,0 ccкpeIap KoHK),pcHtlT KoMiciT Корогич'f.lI. ttoBi,lloми.la
про необхiднiсть оприJlюднення на офiuiйrrому веб-сай,гi [}i,lrьногiрськоi MicbKoi рали огоJIошенIlя
про проведення конкурсу на зайняття Ilосали лиректора КП кЕнергоефект>> у строки. визначснi
п.5.2. Положення про конкурсну KoMicito.

ВИсТУПИЛИ:
Секретар конкурсноТ KoMiciT Коро,гич 1'.lI. ,lalrpt)tl()Hyf]a-]Ia з;liйсttити оllриjIк)lI{нення оI.()jIоlllення
про проведеннЯ конкурсУ на зайня,t,r,я lIосаJlи .jlирсктора кII кЕнергоефекг> з \,рахуванням
встановлених TepMiHi в - 29.12.2021 року.

ВИРIШИЛИ:
За питанням 2 порядку денного лоручити ceкpelapк) конкурсноТ KoMiciT Коротич'Г.П.
оприлюднення 29.|2.2021р. на офiuiйному веб-сайтi Bi;rbHol,ipcbKoT MicbKoi ради оt,олошення
про проведення конкурсу на ,зайняття IItlсаilи директора комуна.пьноl,tl lliдприt,мства
<Енергоефект>> ВiльногiрськоТ м icbKoT рали ЩнiпропеI,ровськоТ областi:

ГОЛОСУВАЛИ:

Бобошко о.С.
Бок.ltаI,д.(-'.

,lK 3е1

4_ ; <ПРОТИ, - 0 ;(УТРИМАЛИСЬ) D
Складений комiсiею:

Секретар KoMiciT

члени koMicii
l'.I'l. Короr,ич ,И,,_ /_l _ ..02lp,

KoMlcll:

]. Бобошксl

]. БoK.llal,

Буряк

,&,_ /L 202lp.

,Ql_,_ la _202lp,

,d!,__1+_ 202lp

Члени KoMicii:

((ЗА) -


