
Покровська міська рада Донецької області 

ПРОТОКОЛ № 26 

 
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади начальника управління сім’ї, 

молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області 

 

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 

   

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 

Запрошено:   
Ідрісова М.О. 

 
- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Коваленко С.О. - радник міського голови на громадських засадах 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Розгляд заяв учасників конкурсу та підсумків проведення іспиту на заміщення  

вакантної посади начальника управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради 

Донецької області. 

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

Конкурс на заміщення посади проводився поетапно: 

     Конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради Донецької області, було оголошено через місцеву 

регіональну масову газету «Маяк» № 20  від 20 травня 2021 року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на посаду начальника управління сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради Донецької області надійшли заяви від: 

- Поліщука Віктора Івановича 

- Щербинки Віталія Олександровича 

Письмовий іспит  проведено 05 липня 2021 року 
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До проведення іспиту Поліщук В.І. та Щербинка В.О 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 начальника управління сім’ї, молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області: 

Поліщук Віктор Іванович, 1966 року народження, громадянин 

України, у 2011 році закінчив Вищий навчальний заклад 

«Миколаївський політехнічний інститут»  та отримав базову вищу 

освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та 

здобув кваліфікацію бакалавра економіки і підприємництва,            

у 2012 році закінчив Вищий навчальний заклад «Миколаївський 

політехнічний інститут»  і отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Банківська справа» та здобув кваліфікацію 

спеціаліста з банківської справи, у 2019 році закінчив Державний 

вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет»  здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, 

спеціальність «Середня освіта (Фізична культура)» освітня 

програма «Середня освіта (Фізична культура)», професійна 

кваліфікація – викладач фізичного виховання, має Подяку 

Національного Олімпійського комітету України «За розвиток 

олімпійського руху» 

 

Щербинка Віталій Олександрович, 1974 року народження, 

громадянин України, у 2010 році закінчив Слов’янський 

державний педагогічний університет і отримав повну вищу освіту 

за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, Фізична 

культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури, 

організатора спортивно-масової роботи 

 

 

 

 Поліщук В.І. складав іспит за екзаменаційним білетом  № 12 

За відповідь на запитання № 1  

«Державний бюджет України» 

отримав 2 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Оплата праці посадових осіб» 

отримав 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Обмеження спільної роботи близьких осіб» 

отримав  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Спортивні звання та спортивні розряди» 

отримав  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Завдання молодіжної ради місцевого рівня» 

отримав  3 бали 

Загальна сума балів –  14 (чотирнадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

 

 Щербинка В.О. складав іспит за екзаменаційним білетом  № 15 

За відповідь на запитання № 1  

«Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції 

України» 

отримав 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах 

отримав 5 балів 
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місцевого  самоврядування» 

За відповідь на запитання № 3  

«Моніторинг способу життя суб’єктів декларування» 

отримав  4 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту» 

отримав  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Склад молодіжної ради місцевого рівня» 

отримав  3 бали 

Загальна сума балів –  18 (вісімнадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Враховуючи, що на вакантну посаду начальника управління сім’ї, молоді та спорту 

Покровської міської ради Донецької області було надано пакети документів 2-х кандидатур і 

обидві склали письмовий іспит (1 етап відбору) та отримали прохідний бал, було проведено 

співбесіду з учасниками конкурсу 

 

Питання співбесіди  із Поліщуком В.І.: 

 

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

місцевого самоврядування. 

2. Строки подання е-декларації  

3. Яким Законом України  регламентована робота міської ради. 

4. Завдання молодіжної ради місцевого рівня.  

5. Назвіть форми домашнього насильства, які ви знаєте. 

6. Які заклади створені та які з метою запобігання насильству проводяться у місті 

заходи. 

7. Ваше бачення розвитку спорту в громаді. 

8. Як на Вашу думку, чи важливо контролювати фактичну чисельність відвідувачів 

спортивних секцій, в якому вигляді можливий контроль відвідувань секцій. 

9. В чому сенс запропонованої Вами Програми. 

10. Що таке введення платних послуг у сфері фізичної культури, на Вашу думку? 

11. В програмі є пункт «відкриття рахунку для батьківських грошей». Що це передбачає? 

12. Яку вбачаєте роль бізнесу в розвитку спорту? 

13. Які можете запропонувати методи залучення дорослого населення громади до занять 

фізичною культурою (молоді, людей «золотого віку») 

14. Яких видів спорту, на Вашу думку, не вистачає в громаді? 

15. Які Ви маєте особисті спортивні досягнення? 

 

Поліщук В.І. надав розгорнуті відповіді на питання, поставлені членами конкурсної комісії та 

запрошеними. 

 

 

Питання співбесіди  зі  Щербинкою В.О.: 

 

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

місцевого самоврядування. 

2. Строки подання е-декларації  

3. Яким Законом України  регламентована робота міської ради. 

4. Скільки Ви працюєте в міській раді, стаж та досвід роботи. На яких посадах 

працювали. 

5. Назвіть напрямки роботи управління сім’ї, молоді та спорту 

6. Як формується молодіжна рада  

7. Назвіть форми домашнього насильства, які ви знаєте. 

8. Як відбувається співпраця з сім’ями, що потребують уваги? 

9. Розкажіть своє бачення розвитку спорту в громаді. 

10. Ваша думка щодо джерел фінансування фізичної культури та спорту в громаді. 
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11. Стратегія розвитку спорту для молоді, мешканців  громади «золотого віку» та 

осіб з обмеженими можливостями. 

12. Які заходи можете запропонувати для проведення вихідних днів. 

13. Чи розглядається розвиток велоспорту, які  є можливості для його розвитку. 

14. Які нові види спорту Ви хотіли б запропонувати в громаді? 

15. Які Ви маєте особисті спортивні досягнення? 

16. Назвіть вертикаль підпорядкування та співпраці управління сім’ї, молоді та 

спорту. 

17. Чи є, на Вашу думку, необхідність контролю фактичного відвідування 

спортивних секцій дітьми? Якими методами це можна зробити? 

 

Щербинка В.О. надав повні відповіді на питання, поставлені членами конкурсної комісії та 

запрошеними. 

 

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

конкурсна комісія вирішила  рекомендувати  

1. Покровському міському голові Требушкіну Р.В.: 

 

- ПРИЗНАЧИТИ  на вакантну посаду начальника управління сім’ї, молоді та спорту 

Покровської міської ради Донецької області Щербинку Віталія Олександровича. 

- ЗАРАХУВАТИ Поліщука Віктора Івановича, у разі його згоди, до кадрового 

резерву на посаду начальника управління сім’ї, молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області для  прийняття на вакантну рівнозначну або нижчу 

посаду протягом року без повторного конкурсу. 

 

2. Керівнику  Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької 

області розглянути можливість та запропонувати Поліщуку Вікторові Івановичу 

посаду в штаті управління (за фахом). 

 

 

Голосували:  «за»              - 7 

«проти»  - немає 

«утримались» - немає 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          В.Пишна 

Т.Білецька 

А.Іщенко 

Т.Сіриченко 


