
Покровська міська рада Донецької області 

Конкурсна комісія 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад  

завідувача сектору роботи з депутатами та спеціаліста І категорії сектору протокольної роботи 

відділу забезпечення діяльності міської ради 

22 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 завідувача сектору роботи з депутатами та спеціаліста І категорії сектору 

протокольної роботи відділу забезпечення діяльності міської ради 

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

Конкурс на заміщення вакантних посад завідувача сектору роботи з депутатами та 

спеціаліста І категорії сектору протокольної роботи відділу забезпечення діяльності 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: 

- завідувача сектору роботи з депутатами відділу забезпечення діяльності міської 

ради надійшла одна заява від Прокопенкової Ольги Георгіївни; 

- спеціаліста І категорії сектору протокольної роботи відділу забезпечення 

діяльності міської ради надійшла одна заява від Гончарової Ганни Петрівни 

 

До проведення іспиту Прокопенкова О.Г., Гончарова Г.П. були ознайомлені 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. 
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 Іваньо Н.В. ознайомила присутніх членів конкурсної комісії з учасниками конкурсу на 

заміщення вакантних посад завідувача сектору роботи з депутатами та спеціаліста І категорії 

сектору протокольної роботи відділу забезпечення діяльності міської ради. 

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача сектору роботи з депутатами відділу 

забезпечення діяльності міської ради приймала участь:  

Прокопенкова Ольга Георгіївна 1979 року народження, 

громадянка України, у 2007 році закінчила Слов’янський 

державний  педагогічний університет, отримала повну вищу освіту 

за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і 

література (російська) та українська мова і література» та здобула 

кваліфікацію  вчителя  мови російської, зарубіжної літератури та 

української мови і літератури; у 2014 році закінчила  центр 

післядипломної освіти Донецького державного університета 

управління за спеціальністю  «менеджмент організацій і 

адміністрування» та їй присвоєно  кваліфікацію  менеджера-

економіста. 

 

Прокопенкова О.Г. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 8 

За відповідь на запитання № 1  

«Конституційне право на освіту» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища, обмеження щодо одержання подарунків» 

отримала 4 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Сесія ради» 

отримала  4 бали 

Загальна сума балів –  17 (сімнадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Прокопенковою О.Г.: 

1. Якими Законами України будете керуватись у своїй роботі? 

2. Основний Закон України? 

3. З положенням про відділ знайомились? 

4. Типи декларацій. 

5.   Депутатське звернення. 

6.   У якому разі відбувається дострокове припинення повноважень депутата місцевої 

ради без прийняття рішення відповідної ради 

 

На всі питання Прокопенкова О.Г. надала повні відповіді. 

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору протокольної 

роботи відділу забезпечення діяльності міської ради  приймала участь:  

 

Гончарова Ганна Петрівна, 1979 року народження, громадянка 

України, у 2001 році закінчила Європейський університет 

фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу  за 

спеціальністю  «Фінанси» та здобула кваліфікацію  спеціаліста з 

економіки.  

Гончарова Г.П. працює в Покровській міській раді на посаді 

фахівця з інтерв’ювання з 15.12.2016 року, має певний досвід 

роботи. 
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Гончарова Г.П. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 1 

За відповідь на запитання № 1  

«Основні риси Української держави за Конституцією України» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Посади в органах місцевого самоврядування» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Визначення термінів «пряме підпорядкування», «близькі особи» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Визначення термінів «територіальна громада», «адміністративно-

територіальна одиниця», «органи самоорганізації населення» 

отримала  2 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Виключна компетенція міських рад» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  14 (чотирнадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Гончаровою Г.П. 

 

1. Основний закон України. 

2. Яким законом в своїй роботі керується посадова особа? 

3. Порядок скликання сесії міської ради. 

4. Терміни подання декларації. 

5. Як здійснюється робота постійних депутатських комісій? 

6. Депутатська етика 

 

На всі питання Гончарова Г.П. надала відповіді. 

 

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

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

 

1. Призначити  на вакантну посаду завідувача сектору роботи з депутатами відділу 

забезпечення діяльності міської ради Прокопенкову Ольгу Георгіївну. 

Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає. 

«утримались» - немає. 

 

2. Призначити  на вакантну посаду спеціаліста І категорії сектору протокольної роботи 

відділу забезпечення діяльності міської ради  Гончарову Ганну Петрівну. 

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 


