
Покровська міська рада Донецької області 

Конкурсна комісія 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

спеціаліста І категорії служби персоналу міської ради  

 

23 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 підведення підсумків проведення іспиту на 

заміщення  вакантної посади спеціаліста І категорії служби персоналу міської ради.  

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

Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії служби персоналу 

міської ради було оголошено через газету «Маяк» № 1-2 від 14 січня 2021 року. 

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

категорії служби персоналу міської ради надійшла одна заява від Горячун Ольги 

Володимирівни. 

До проведення іспиту Горячун О.В. була ознайомлена з вимогами статті 12 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтями 22, 23, 25, 26, 27 ,45 

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 служби песоналу міської ради. 

У конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії служби персоналу 

приймала участь:  

Горячун Ольга Володимирівна, 1987 року народження, 

громадянка України, у 2009 році закінчила Приватний вищий  

навчальний заклад «Донецький інститут психології і 

підприємництва» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Психологія» та здобула кваліфікацію  психолог. 

Горячун О.В. працює інспектором служби персоналу міської ради 

з 7 липня 2020 року, має певний досвід роботи та позитивні 

результати роботи. 
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Горячун О.В. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 5. 

За відповідь на запитання № 1  

«Об’єкти права власності українського народу» 

отримала 4 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» 

отримала 5 балів 

За відповідь на запитання № 3  

«Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Яка робота проводиться з кадровим резервом» 

отримала  5 балів 

За відповідь на запитання № 5  

«Ведення особової справи» 

отримала  5 балів 

Загальна сума балів –  22 (двадцять два) бали. 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Горячун О.В.: 

1. Основний Закон України? 

2. Символи України? 

3. Ви знайомились з положенням про службу персоналу, які основні завдання 

служби персоналу? 

4. Які існують види декларацій 

5. Термін надання декларації. 

6. Може бути звільнена посадова особа під час випробування? 

7. Стажування в органах місцевого самоврядування, термін проходження 

стажування. 

8. Назвіть виборні посади. 

9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. 

 

На підставі вивчених документів, результатів іспитів, проведеної співбесіди, враховуючи 

позитивні результати стажування Горячун О.В. з 25.01.2021 по 12.02.2021 року,  конкурсна 

комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: 

Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

Призначити  на вакантну посаду спеціаліста І категорії служби персоналу Горячун Ольгу 

Володимирівну. 

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 


