
РЕЗУЛЬТАТИ 

засідання конкурсної комісії на заміщення тимчасово вакантної посади 

головного спеціаліста відділу координації суб’єктів надання соціальних послуг 

(на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)  

(витяг з протоколу від 23.04.2021 № 2) 
 

Присутні зі складу конкурсної комісії управління соціального захисту 

населення Мелітопольської міської ради Запорізької області: 

Заступник голови комісії – МАЛЬЦЕВА О. 

Члени комісії: МОСКАЛЬОВА О., ПОПОВА Є., СЕМЕНИШИНА С., 

БАЛДУРСЬКА С., ФЕДЄЧКІН В. 

Відсутні з поважних причин: ПОЛЯНСЬКА Н.- голова конкурсної комісії 

(відпустка) 

 

Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради 

Запорізької області оголошено конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади 

головного спеціаліста відділу координації суб’єктів надання соціальних послуг –             

1 вакансія. 

Оголошення про конкурс на заміщення вищезазначеної вакантної посади 

було опубліковано у газеті «Рекламний кур’єр» від 24.03.2021 № 12 (редакція 

«Наш город плюс» ТОВ «Медіа-Груп»). 

Для участі у конкурсі на заміщення тимчасово вакантної посади головного 

спеціаліста відділу координації суб’єктів надання соціальних послуг (на час 

відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) було подано              

6 заяв. 

1) ПОТАПЕНКО Вікторія Миколаївна. 

2) ДЕНИСЕНКО Ольга Святославівна. 

3) ГОРЛАЧ Ірина Іванівна. 

4) РАДАЛОВА Юлія Віталіївна. 

5) КАРЛОВА Інна Вікторівна. 

6) СОЛДАТЕНКО Аліна Миколаївна. 

СЛУХАЛИ: МАЛЬЦЕВУ О., заступника голови конкурсної комісії, 

начальника відділу правової, кадрової роботи, діловодства та контролю, яка 

проінформувала про тривалість та процедуру складання іспиту. 

Іспит розпочався о 12 годині 45 хвилин. В іспиті взяли участь 6 кандидатів на 

заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста відділу координації 

суб’єктів надання соціальних послуг(на час відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку).  

Іспит закінчився о 13 годині 45 хвилин в термін, передбачений Порядком 

проведення іспиту. 

1) ПОТАПЕНКО Вікторія Миколаївна – набрала 18 балів. 

2) ДЕНИСЕНКО Ольга Святославівна – набрала 14 балів. 

3) ГОРЛАЧ Ірина Іванівна – набрала 0 балів. 

4) КАРЛОВА Інна Вікторівна – набрала 13 балів. 

5) РАДАЛОВА Юлія Віталіївна – набрала 22 бали. 

6) СОЛДАТЕНКО Аліна Миколаївна – набрала 9 балів. 
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Кандидат ПОТАПЕНКО В., набрала більше 50 відсотків від максимальної 

суми балів і вважається такою, що успішно склала іспит і допущена до співбесіди. 

Кандидат ДЕНИСЕНКО О., набрала більше 50 відсотків від максимальної 

суми балів і вважається такою, що успішно склала іспит і допущена до співбесіди. 

Кандидат ГОРЛАЧ І. набрала менше 50 відсотків від максимальної суми балів 

і вважається такою, що не склала іспит і не може бути рекомендована конкурсною 

комісією для зайняття вакантної посади. 

Кандидат РАДАЛОВА Ю., набрала більше 50 відсотків від максимальної суми 

балів і вважається такою, що успішно склала іспит і допущена до співбесіди. 

Кандидат КАРЛОВА І., набрала більше 50 відсотків від максимальної суми 

балів і вважається такою, що успішно склала іспит і допущена до співбесіди. 

Кандидат СОЛДАТЕНКО А. набрала менше 50 відсотків від максимальної 

суми балів і вважається такою, що не склала іспит і не може бути рекомендована 

конкурсною комісією для зайняття вакантної посади. 

Враховуючи отримані конкурсантами бали конкурсного іспиту та за 

результатами проведеної з ними співбесіди, конкурсна комісія управління 

соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області 

ВИРІШИЛА: 

НЕ ВНОСИТИ пропозицію Мелітопольському міському голові Івану 

ФЕДОРОВУ щодо призначення на тимчасово вакантну посаду головного 

спеціаліста відділу координації суб’єктів надання соціальних послуг управління 

соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області на 

час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

ПОТАПЕНКО Вікторію Миколаївну. 

НЕ ВНОСИТИ пропозицію Мелітопольському міському голові Івану 

ФЕДОРОВУ щодо призначення на тимчасово вакантну посаду головного 

спеціаліста відділу координації суб’єктів надання соціальних послуг управління 

соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області на 

час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

ДЕНИСЕНКО Ольгу Святославівну. 

НЕ ВНОСИТИ пропозицію Мелітопольському міському голові Івану 

ФЕДОРОВУ щодо призначення на тимчасово вакантну посаду головного 

спеціаліста відділу координації суб’єктів надання соціальних послуг управління 

соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області на 

час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку КАРЛОВУ 

Інну Вікторівну. 

ВНЕСТИ пропозицію Мелітопольському міському голові Івану ФЕДОРОВУ 

щодо призначення на тимчасово вакантну посаду головного спеціаліста відділу 

координації суб’єктів надання соціальних послуг управління соціального захисту 

населення Мелітопольської міської ради Запорізької області на час відпустки по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку РАДАЛОВУ Юлію 

Віталіївну. 

Рішення конкурсної комісії прийнято одноголосно. 


