
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від 28.03.2016 Миколаїв № 34 

 

Про склад конкурсної комісії з проведення  

відбору кандидатів на заміщення вакантних  

посад посадових осіб місцевого самоврядування  

у виконавчому апараті обласної ради 

 

 

Відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", статті 15 Закону України "Про державну службу", згідно з 

Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому 

апараті обласної ради (нова редакція), затвердженим розпорядженням голови 

обласної ради від 25 травня 2012 року № 64-р, зі змінами, внесеними 

розпорядженням голови обласної ради від 19 вересня 2014 року № 118-р, 

ураховуючи кадрові зміни, що відбулися у виконавчому апараті обласної ради: 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів 

на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у 

виконавчому апараті обласної ради, що додається.  

2. Уважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови 

обласної ради від  21 березня 2014 року № 31-р "Про затвердження складу 

конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних 

посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті 

обласної ради". 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

  

 

Голова обласної ради  В.В.Москаленко 
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       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Розпорядження голови 

       обласної ради 

                                                                                         28 березня 2016 року №34-р 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів на заміщення  

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  

у виконавчому апараті обласної ради 

 

 

Голова комісії: 

 

Соколов 

Михайло Володимирович   

- перший заступник голови обласної 

ради 

 

 

Секретар комісії: 

 

Сєдова  

Олена Григорівна  

- начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Члени комісії: 

 

Мороз  

Наталія Володимирівна 

 

- керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради  

 

Лабарткава 

Тетяна Сергіївна 

- начальник  юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Вербицький 

Олександр Григорович 

 

- начальник організаційного відділу, 

заступник керуючого справами 

виконавчого апарату обласної ради 

   

Здоровик 

Ольга Миколаївна 

 

- заступник начальника загального 

відділу виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Талпа  

Михайло Володимирович 

- радник голови обласної ради відділу 

з питань забезпечення діяльності 

керівництва обласної ради. 

                        ________________________________________ 


