
Покровська міська рада Донецької області 

Конкурсна комісія 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

спеціаліста І категорії сектору державного контролю за додержанням законодавства про 

працю та охорони праці міської ради  

 

15 лютого 2021 року        м.  Покровськ 

Присутні: 

Іваньо   

Наталія Вікторівна 

- секретар міської ради,  

голова конкурсної комісії; 

Семячкова 

Наталія Анатоліївна 

- начальник служби персоналу, 

секретар конкурсної комісії; 

Члени комісії:   

Жук А.В. - керуючий справами виконавчого 

комітету ради 

Фролов О.В. - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Борисова Г.В. - начальник відділу з питань діловодства,   

контролю та роботи зі зверненнями  

громадян 

Іщенко А.О. - головний спеціаліст відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                                                                   

Білецька Т.В. - головний спеціаліст відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                                                                   

Сіриченко Т.М. - головний спеціаліст служби персоналу 

міської ради 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Розгляд заяв учасників конкурсу та підсумків проведення іспиту на заміщення  

вакантної посади спеціаліста І категорії сектору державного контролю за додержанням 

законодавства про працю та охорони праці міської ради  

СЛУХАЛИ: голову комісії, секретар міської ради Іваньо Н.В. 

Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору державного 

контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці міської ради  було 

оголошено через місцеву регіональну масову газету «Маяк» № 1-2 від 14 січня 2021 року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І 

категорії сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони 

праці міської ради  надійшла заява від Кондратюк Софії Олександрівни. 

До проведення іспиту Кондратюк С.О. була ознайомлена з вимогами статті 12 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтями 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. 

  Іваньо Н.В. ознайомила присутніх членів конкурсної комісії з учасником конкурсу на 

заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору державного контролю за 

додержанням законодавства про працю та охорони праці міської ради. 

У конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору державного 

контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці міської ради приймала 

участь:  

Кондратюк Софія Олександрівна, 1999 року народження, 

громадянка України, у 2020 році закінчила Маріуполький 

державний університет, здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти 

бакалавр спеціальність «Дошкільна освіта» професійна 
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кваліфікація «Бакалавр освіти. Вихователь дітей дошкільного 

віку»  

Кондратюк С.О. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 12. 

За відповідь на запитання № 1  

«Державний бюджет України» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Оплата праці посадових осіб» 

отримала 2 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Обмеження спільної роботи близьких осіб» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Застосування заходів впливу у зв’язку з порушенням законодавства 

про працю» 

отримала  2 бал 

За відповідь на запитання № 5  

«Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  13 (тринадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

Питання співбесіди  з Кондратюк С.О.: 

1. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування 

2. Строки подання декларації 

3. Чи залежить від факту усунення порушень притягнення до відповідальності за 

використання праці неоформлених працівників у ході інспекційного відвідування. 

4. У якому випадку приписи, вимоги інспектора праці можуть бути скасовані 

повністю або в окремій частині. 

5. Чи належить контроль за додержанням законодавства про працю до 

повноважень виконавчих органів територіальних громад. 

6. Якою Постановою регламентується оплата праці посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

На підставі вивчених документів, результатів іспитів, проведеної співбесіди конкурсна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

Призначити  на вакантну посаду спеціаліста І категорії сектору державного контролю за 

додержанням законодавства про працю та охорони праці міської ради  Кондратюк Софію 

Олександрівну. 

Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає. 

«утримались» - немає. 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        О.Фролов 

Т.Білецька 

Г.Борисова 

А.Жук  

А.Іщенко 

Т.Сіриченко 


