
Покровська міська рада Донецької області 

Конкурсна комісія 

ПРОТОКОЛ № 11 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад  

служби у справах дітей 

23 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 служби у справах дітей:  

- спеціаліста І категорії сектору профілактичної роботи та соціального  захисту дітей 

служби у справах дітей 

- тимчасової вакантної посади спеціаліста І категорії сектору опіки, піклування та 

усиновлення служби у справах дітей 

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

Конкурс на заміщення вакантних посад служби у справах дітей:  

- спеціаліста І категорії сектору профілактичної роботи та соціального  захисту дітей 

служби у справах дітей 

- тимчасової вакантної посади спеціаліста І категорії сектору опіки, піклування та 

усиновлення служби у справах дітей 

було оголошено через місцеву регіональну масову газету «Маяк» № 3 від 21 січня 2021 

року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад: 

- спеціаліста І категорії сектору профілактичної роботи та соціального  захисту дітей 

служби у справах дітей надійшла заява від Нікітіної Олени Валеріївни; 

- тимчасової вакантної посади спеціаліста І категорії сектору опіки, піклування та 

усиновлення служби у справах дітей надійшла заява від Олейнікової Ірини 

Петрівни. 

До проведення іспиту Олейнікова І.П, Нікітіна О.В. 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 
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фінансового контролю при прийомі та проходженні служби в органах місцевого 

самоврядування. 

 Іваньо Н.В. ознайомила присутніх членів конкурсної комісії з учасниками конкурсу на 

заміщення вакантних посад служби у справах дітей: 

- спеціаліста І категорії сектору профілактичної роботи та соціального  захисту дітей 

служби у справах дітей 

- тимчасової вакантної посади спеціаліста І категорії сектору опіки, піклування та 

усиновлення служби у справах дітей 

У конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору 

профілактичної роботи та соціального  захисту дітей служби у справах дітей приймала участь:  

Нікітіна Олена Валеріївна 1970 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 2007 році закінчила  Сумський 

національний аграрний університет за спеціальністю  

«Менеджмент організацій» та їй присвоєно  кваліфікацію  

спеціаліста з менеджменту 

 
Нікітіна О.В. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 5 

За відповідь на запитання № 1  

«Об’єкти права власності Українського народу» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Фінансовий контроль» 

отримала 2 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Як  здійснюється облік дітей, які залишились без батьківського 

піклування» 

отримала  2 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Органи опіки та піклування» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  13 (тринадцять) балів. 

 

Екзаменаційна відомість додається. 

Питання співбесіди  з Нікітіною О.В. 

1. Основний закон України. 

2. Якими законами та нормативними актами в своїй роботі керується служба у справах 

дітей? 

3. Яким законом регламентовано обов’язок надання органами опіки і піклування дозволу на 

відчуження  майна в якому право власності або право користування належить 

неповнолітнім дітям?  

4. Порядок отримання такого дозволу? 

5. Ви знайомились з посадовими обов’язками спеціаліста 1 категорії? 

6. Як ви розуміїте «тайну усиновлення». 

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади тимчасової вакантної посади спеціаліста І категорії 

сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей   приймала участь:  

 

Олейнікова Ірина Петрівна, 1986 року народження, громадянка 

України, у 2008 році закінчила Приазовський державний 

технічний університет за спеціальністю  «Професійне навчання, 

Промислове, громадське та сільськогосподарське будівництво» та 

здобула кваліфікацію  інженера-педагога (за профілем підготовки 

«Промислове громадське та сільськогосподарське будівництво»).  

Олейнікова І.П. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 13 
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За відповідь на запитання № 1  

«Органи місцевого самоврядування в Україні» 

отримала 2 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого 

самоврядування» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та безпритульних дітей» 

отримала  4 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Суб'єкти, які ведуть облік бездомних осіб і безпритульних дітей» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  15 (п’ятнадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

Питання співбесіди  з Олейніковою І.П.. 

1. Найвища соціальна цінність в Україні 

2. Конституційне право на соціальний захист  

3. Хто має переважне право на усиновлення дитини, яка є громадянином України. 

4. Назвіть види декларацій, у яких випадках вони подаються  

5. Ким створюються центри обліку бездомних осіб 

6. Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу. 

На всі питання Олейнікова І.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 спеціаліста І категорії сектору профілактичної 

роботи та соціального  захисту дітей служби у справах дітей Нікітіну Олену Валеріївну 

 Голосували:  «за»              - 8 

«проти»  - немає. 

«утримались» - немає. 

 

2. Призначити  на вакантну посаду тимчасову вакантну посаду спеціаліста І 

категорії сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Олейнікову Ірину 

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 


