
Покровська міська рада Донецької області 

ПРОТОКОЛ № 25 

 
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста сектору підприємництва 

12 липня 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 

Пишна В.Г. - начальник відділу юридичного забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів                                                                                   

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 головного спеціаліста сектору підприємництва. 

 

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

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору 

підприємництва, було оголошено через місцеву регіональну масову газету «Маяк» № 20                 

від 20 травня 2021 року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на посаду головного спеціаліста сектору 

підприємництва надійшли заяви від: 

- Захарової Нелі Михайлівни, 

- Колобової Євгенії Валеріївни. 

До проведення іспиту Захарова Н.М. та Колобова Є.В. 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 учасниками конкурсу на 

заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору підприємництва: 

 

Захарова Неля Михайлівна, 1985 року народження, громадянка 

України, у 2011 році закінчила Донецький державний університет 

управління  та отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту  
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Колобова Євгенія Валеріївна, 1985 року народження, громадянка 

України, у 2008 році закінчила Державний вищий навчальний 

заклад «Донецький інститут залізничного транспорту Української 

державної академії залізничного транспорту» Міністерства  

транспорту та зв’язку України і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію 

економіста 

 

 

 Захарова Н.М. 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 2 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища, обмеження щодо одержання подарунків» 

отримала  2 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Суб'єкти господарювання повинні забезпечити за місцем діяльності» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Права замовника побутових послуг» 

отримала  2 бали 

Загальна сума балів –  12 (дванадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

На підставі вивчених документів, результатів іспитів Захарова Неля Михайлівна вважається 

такою, що не склала іспит. 

 

 

 Колобова Є.В. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 4 

За відповідь на запитання № 1  

«Конституційний статус державної мови та мов національних меншин 

України» 

отримала 4 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Випробування при прийнятті на службу в органи місцевого 

самоврядування, стажування посадової особи» 

отримала 2 балів 

За відповідь на запитання № 3  

«Статус Національного агентства з питань запобігання корупції» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Визначення термінів «продукція», «реалізація», «»споживач»» 

отримала  4 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Вимоги до закладу ресторанного господарства» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  16 (шістнадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди з Колобовою Є.В.: 

1. Яким основним документом користується в своїй роботі посадова особа органу 

місцевого самоврядування. 

2. Завдання сектору підприємництва. 

3. Складові заробітної плати посадової особи місцевого самоврядування 

4. З якого бюджету фінансується заробітна плата посадових осіб? 

5. Державна мова у сфері обслуговування споживачів 
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Колобова Є.В надала відповіді на поставлені членами конкурсної комісії питання, успішно 

пройшла співбесіду. 

 

На підставі наданих документів, результатів іспиту, проведеної співбесіди, конкурсна 

комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В.: 

 

Призначити  на вакантну посаду головного спеціаліста сектору підприємництва 

Колобову Євгенію Валеріївну. 

 

Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає 

«утримались» - немає 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          О.Фролов 

В.Пишна 

Т.Білецька 

А.Іщенко 

Т.Сіриченко 


