
Покровська міська рада Донецької області 

Конкурсна комісія 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад  

відділу з організаційної роботи міської ради 

19 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  

вакантних посад відділу з організаційної роботи міської ради. 

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

Конкурс на заміщення вакантних посад відділу з організаційної роботи міської ради: 

начальника відділу з організаційної роботи міської ради; 

головного спеціаліста відділу з організаційної роботи 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 вакантних посад: 

- начальника відділу з організаційної роботи міської ради надійшла заява від 

Проневич Інни Анатоліївни 

- головного спеціаліста відділу з організаційної роботи міської ради Герасимової 

Юлії Олександрівни: 

 

До проведення іспиту Проневич І.А., Герасимова Ю.О. були ознайомлені 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 вакантних посад: 

начальника відділу з організаційної роботи міської ради; 



головного спеціаліста відділу з організаційної роботи міської ради; 

У конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу з організаційної роботи міської 

ради приймала участь:  

Проневич Інна Анатоліївна, 1973 року народження, громадянка 

України, у 2009 році закінчила Донецький інститут соціальної 

освіти, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне 

виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного 

віку, організатора дошкільного виховання  

 

Проневич І.А. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 9 

За відповідь на запитання № 1  

«Конституційне право на соціальний захист» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Атестація посадових осіб  місцевого самоврядування» 

отримала 2 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними» 

отримала 2 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Визначення термінів «посадова особа місцевого самоврядування», 

«старостинський округ» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Опис посвідченнґя відзнаки «За заслуги перед містом» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  13 (тринадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Проневич І.А.: 

1. Назвіть форму правління в Україні? 

2. Обмеження щодо дарунків. 

3. Умови надання додаткових відпусток посадовим особам місцевого 

самоврядування. 

4. Посади в органах місцевого самоврядування.  

5. Які існують типи декларацій. 

6. Заслуги, за які вшановуються відзнакою «За заслуги перед містом» 

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з організаційної 

роботи міської ради  приймала участь:  

Герасимова Юлія Олександрівна, 1995 року народження, 

громадянка України, у 2018 році закінчила Донецький державний 

педагогічний університет, отримала повну вищу освіту  за 

спеціальністю  «Освітні, педагогічні науки» та здобула 

кваліфікацію  викладача вищого навчального закладу  

 

Герасимова Ю.О. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 2 

За відповідь на запитання № 1  

«Форма правління в Україні» 

отримала 2 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Право на службу в органах місцевого самоврядування» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Визначення термінів «корупція», «неправомірна вигода» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Визначення термінів «посадова особа місцевого самоврядування», 

«старостинський округ» 

отримала  3 бали 



За відповідь на запитання № 5  

«Опис посвідченнґя відзнаки «За заслуги перед містом» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  14 (чотирнадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Герасимовою Ю.О. 

1. Найвища соціальна цінність України. 

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». 

3. Символіка територіальної громади міста.  

4. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

5. Умови надання додаткових відпусток посадовим особам місцевого 

самоврядування. 

6. Ви ознайомлені з Положенням про відділ з організаційної роботи? 

 

 

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

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

 

1. Призначити  на вакантну посаду начальника відділу з організаційної роботи  міської 

ради Проневич Інну Анатоліївну. 

Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає. 

«утримались» - -           немає. 

 

2. Призначити  на вакантну посаду головного спеціаліста відділу з організаційної роботи 

міської ради  Герасимову Юлію Олександрівну. 

Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає. 

«утримались» - -           немає. 

 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          О.Фролов 

  Т.Білецька 

  Г.Борисова 

  А.Іщенко 

  Т.Сіриченко 

 


