Департамент фінансово-економічної політики та управління активами
Покровської міської ради Донецької області
ПРОТОКОЛ № 5
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади
м. Покровськ

09.08.2021
ПРИСУТНІ:
Порецька Юлія Миколаївна

начальник Управління
фінансовоекономічної
політики,
голова
конкурсної комісії

Заливадна Світлана Василівна

головний
спеціаліст
відділу
планування
доходів
Управління
фінансово-економічної
політики,
секретар конкурсної комісії

Сисенко Катерина Миколаївна

начальник відділу планування доходів
Управління фінансово – економічної
політики, член конкурсної комісії

Тарасова Світлана Юріївна

начальник
бюджетного
відділу
Управління фінансово – економічної
політики, член конкурсної комісії

Барановська Надія Юріївна

начальник відділу з питань земельних
відносин Управління активами, член
конкурсної комісії

Особи, що виявили бажання
взяти участь у конкурсі:
Сога Олена Іванівна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд документів, поданих особою, що виявила бажання взяти
участь у конкурсі.
2. Про проведення іспиту та відбір кандидата на посаду
спеціаліста відділу з питань земельних відносин Управління активами.

головного

1. Про розгляд документів, поданих особою, що виявила бажання взяти
участь у конкурсі
СЛУХАЛИ:
1. Порецьку Ю.М., яка проінформувала, що згідно наказу від 02.07.2021
№94 оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста
відділу з питань земельних відносин Управління активами.

Конкурс оголошено через офіційний сайт Покровської міської ради
Донецької області 05.07.2021 та регіональну газету «Маяк», з вимогами до посади
та переліком документів, які необхідно надати до конкурсної комісії.
Протягом 30 днів на участь у конкурсі булу подано одна заява претендента
на посаду від Соги Олени Іванівни.
Конкурс було визначено провести о 09.00 годині 09.08.2021 р.
2. Заливадну С.В., яка повідомила, що особа, яка подала заяву на участь у
конкурсі, була ознайомлена з вимогами статті 12 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», статей 22, 23, 25, 26, 27 Закону України «Про
запобігання корупції» щодо встановлених обмежень і фінансового контролю при
прийомі та проходженні служби в органах місцевого самоврядування.
Крім цього, ознайомила всіх присутніх з біографічними даними учасника
конкурсу:
Сога Олена Іванівна – 1981 року народження, освіта повна вища, у 2004 році
закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (м. Краматорськ) за
спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «Спеціаліст з економіки
підприємства». У липні 2020 року звільнена з посади інженера з нормування праці
ТОВ «НТВ СХІД ГРУПП». Стажу державної служби або в органах місцевого
самоврядування не має.
ВИРІШИЛИ: Допустити до участі в конкурсі претендента.
2. Проведення іспиту та відбір кандидатів на посади.
СЛУХАЛИ: Порецьку Ю.М., Сисенко К.М., Тарасову С.Ю., Заливадну С.В.,
Барановську Н.Ю.
Конкурсною комісією здійснено оцінювання знань кандидата та прийнято
спільне рішення. З результатами іспиту кандидат ознайомлений під підпис.
Сога Олена Іванівна
Білет № 7
№
питання
1
2
3
4
5

Кількість
балів
Найважливіші функції Держави
5
Ранги посадових осіб місцевого самоврядування
5
Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної
3
особи
Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
4
Порядок та дія земельного сервітуту
5
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ
22
Назва питання

Екзаменаційна відомість проведення іспиту кандидата на заміщення
вакантної посади конкурсною комісією додається.
Після визначення підсумків іспиту кандидат на посаду пройшов співбесіду.
На всі, поставлені членами конкурсної комісії питання, були надані змістовні
відповіді.

ВИРІШИЛИ: на підставі результатів іспиту, проведеної співбесіди конкурсна
комісія рекомендує Директору Департаменту фінансово – економічної політики та
управління активами Покровської міської ради Донецької області прийняти Согу
Олену Іванівну на посаду головного спеціаліста відділу з питань земельних
відносин Управління активами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ» «УТРИМАЛИСЬ» -

5
немає
немає

Голова конкурсної комісії___________________ Юлія ПОРЕЦЬКА
Секретар комісії

____________________ Світлана ЗАЛИВАДНА

Члени комісії:

____________________ Світлана ТАРАСОВА
____________________ Катерина СИСЕНКО
____________________ Надія БАРАНОВСЬКА

З результатами іспиту ознайомлено:
09.08.2021__________________ Олена Сога

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидата на заміщення
вакантної посади конкурсною комісією
Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами
Покровської міської ради Донецької області
від "09" серпня 2021 року
Прізвище, ім'я,
№
по- батькові
з/п
кандидата

1

Сога Олена
Іванівна

Посада, на яку претендує
кандидат

Головний спеціаліст відділу з
питань земельних відносин
Управління активами

Категорія посади,
Загальна
Номер
на яку претендує
сума
білета
кандидат
балів

6 категорія

Голова комісії

_____________

Юлія ПОРЕЦЬКА

Члени комісії:

_____________

Катерина СИСЕНКО

_____________

Світлана ТАРАСОВА

_____________

Надія БАРАНОВСЬКА

_____________

Світлана ЗАЛИВАДНА

Секретар комісії

З результатами іспиту ознайомлено:
____________________________ Олена СОГА

7

22

