
Покровська міська рада Донецької області 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

начальника відділу транспорту 

 Покровської міської ради Донецької області  

 

13 січня 2022 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 документообігу   

міської ради 

Сіриченко Т.М. - головний спеціаліст служби персоналу 

міської ради 

Запрошено:   

Зінченко А.М. 

 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради (відповідно до розподілу обов’язків між 

керівними працівниками) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Розгляд заяв учасників конкурсу та підсумків проведення іспиту на заміщення  

вакантної посади заміщення вакантної посади начальника відділу транспорту Покровської 

міської ради Донецької області. 

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

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу транспорту Покровської 

міської ради Донецької області, було оголошено через місцеву регіональну масову газету 

«Маяк» № 48  від 2 грудня 2021 року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника 

відділу транспорту Покровської міської ради Донецької області надійшла заява                             

від Федотова Миколи Миколайовича. 

До проведення іспиту Федотов М.М. 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 начальника відділу транспорту Покровської міської ради 

Донецької області. 

Враховуючи те, що Федотов Микола Миколайович наполягав на участі у конкурсі, 

участь приймав:  

Федотов Микола Миколайович, 1969 року народження, 

громадянин України, у 2012 році закінчив Національну академію 

внутрішніх справ і отримав базову вищу освіту за напрямом  

підготовки «Правознавство» та здобув кваліфікацію бакалавра 

правознавства 
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 Федотов М.М. складав іспит за екзаменаційним білетом  № 12 

За відповідь на запитання № 1  

«Державний бюджет України» 

отримав 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та проходження служби» 

отримав 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Обмеження спільної роботи близьких осіб» 

отримав  4 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Електронна петиція, порядок її подання та розгляду» 

отримав  4 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Що забезпечує стандартизація на  автомобільному транспорті» 

отримав  3 бали 

Загальна сума балів –  17 (сімнадцять) балів.                    Екзаменаційна відомість додається. 

Питання співбесіди  з Федотовим М.М.: 

1. Назвіть державні символи України.  

2. Основні напрямки роботи відділу транспорту. 

3. Якими законами керуєтесь в своїй роботі. 

4. Назвіть внутрішні нормативні акти міської ради. 

5. Строки подання щорічної декларації. Види декларації. 

6. Порядок складання Присяги посадових осіб місцевого самоврядування, 

внесення запису про складання Присяги.  

Федотов М.М.  надав повні відповіді на поставлені членами конкурсної комісії питання, 

успішно пройшов співбесіду. 

Враховуючи  досвід роботи Федотова М.М., позитивну  характеристику, надану заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зінченком А.М. (додається), та 

розглянувши наявну довідку, надану Донецьким інститутом ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 

Академія управляння персоналом» про навчання Федотова М.М. на 1 курсі даного інституту з 

набуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю «Право», конкурсна комісія  

 

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

 

Призначити  на вакантну посаду начальника відділу транспорту Покровської міської 

ради Донецької області Федотова Миколу Миколайовича 

 

Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає 

«утримались» - немає 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          Г.Борисова 

В.Пишна 

А.Іщенко 

О.Фролов  

Т.Сіриченко 


