
Покровська міська рада Донецької області 

ПРОТОКОЛ № 17 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу інформаційної політики 

управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

 

10 червня 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                                                                                   

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

контролю та роботи зі зверненнями громадян 

Сіриченко Т.М. - головний спеціаліст служби персоналу 

міської ради 

Запрошено:   
Зоря І.О.  

 
- начальник управління інформаційної та внутрішньої політики 

міської ради  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Розгляд заяв учасників конкурсу та підсумків проведення іспиту на заміщення  

вакантної посади головного спеціаліста відділу інформаційної політики  управління 

інформаційної та внутрішньої політики міської ради. 

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

Конкурс на заміщення вакантної посади відділу з організаційної роботи міської ради 

спеціаліста І категорії відділу з організаційної роботи міської  ради, було оголошено через 

місцеву регіональну масову газету «Маяк» № 17  від 29 квітня 2021 року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на заміщення головного спеціаліста відділу 

інформаційної політики  управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

надійшла заява від Михайлюка Івана Борисовича, єдиного кандидата на участь у конкурсі. 

До проведення іспиту Михайлюк І.Б. був ознайомлений 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 головного спеціаліста відділу інформаційної політики  

управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради. 

Враховуючи те, що кандидат наполягав на участі у конкурсі на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу інформаційної політики  управління інформаційної та 

внутрішньої політики міської ради, участь приймав:  

Михайлюк Іван Борисович, 1982 року народження, громадянин 

України, у 2002 році закінчив Красноармійське педагогічне 

училище за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 

освіти, трудове навчання» та здобув кваліфікацію керівник гуртка  

технічної творчості 
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 Михайлюк І.Б. складав іспит за екзаменаційним білетом  № 5 

За відповідь на запитання № 1  

«Об’єкти права власності Українського народу» 

отримав 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» 

отримав 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення» 

отримав  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин» 

отримав  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Публічна інформація» 

отримав  2 бали 

Загальна сума балів –  14 (чотирнадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Михайлюк І.Б.: 

1. Основний закон України. 

2. Строки подання е-декларації та які типи декларацій існують. 

3. Яким нормативним документом регламентована робота відділу інформаційної 

політики  управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради. 

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

5. Що є найвищою соціальною цінністю України. 

Михайлюк І.Б. надав повні відповіді на поставлені членами конкурсної комісії питання, 

успішно пройшов співбесіду. 

На підставі вивчених документів, результату іспиту, проведеної співбесіди, а також 

усних рекомендацій Зорі І.О., конкурсна комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

Призначити  на вакантну посаду головного спеціаліста відділу інформаційної політики  

управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради Михайлюка Івана 

Борисовича. 

Голосували:  «за»              - __ 

«проти»  - _____ 

«утримались» - __ 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          О.Фролов 

Г.Борисова  

В.Пишна 

Т.Білецька 

А.Іщенко 

Т.Сіриченко 

 


