
Покровська міська рада Донецької області 

                                                                                                                                 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 

відділу з організаційної роботи міської ради  

 

22 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 відділу з організаційної роботи 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» № 1-2 від 14 січня 2021 

року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста               

І категорії відділу з організаційної роботи міської  ради від Пожидаєвої Тетяни 

Володимирівни, єдиного кандидата на участь у конкурсі. 

До проведення іспиту Пожидаєва Т.В. була ознайомлена 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 спеціаліста І категорії відділу з організаційної роботи міської  

ради. 

Враховуючи те, що Пожидаєва Тетяна Володимирівна наполягала на участі у конкурсі, участь 

у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу з організаційної 

роботи міської ради приймала:  

Пожидаєва Тетяна Володимирівна, 1978 року народження, 

громадянка України, студентка 3 курсу  Кропивницького коледжу 

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних 

знань»  

 Пожидаєва Т.В складала іспит за екзаменаційним білетом  № 1 

За відповідь на запитання № 1  

«Основні риси Української держави за Конституцією України» 

отримала 3 бали 



 2 
За відповідь на запитання № 2  

«Посади в органах місцевого самоврядування» 

отримала 3 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Визначення термінів «пряме підпорядкування », «близькі особи» 

отримала  2 бали 

За відповідь на запитання № 4  

«Визначення термінів «територіальна громада», «адміністративний 

центр територіальної громади», «територія територіальної громади» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Опис нагрудного знаку  відзнаки  «За заслуги перед містом» 

отримала  3 бали 

Загальна сума балів –  14 (чотирнадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

Питання співбесіди  з Пожидаєвою Т.В.: 

1. Конституційне право на соціальний захист  

2. Хто складає Присягу посадових осіб місцевого самоврядування 

3. Яким документом затверджені Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

4. Обмеження щодо дарунків  

5. Чи ознайомлені ви з основними обов’язками спеціаліста І категорії відділу з 

організаційної роботи 

6. Прийняття та оформлення рішення про нагородження Почесною грамотою 

 

Враховуючи  досвід роботи Пожидаєвої Т.В. у відділі з організаційної роботи (з січня 2020 

року), позитивну  характеристику, надану начальником відділу з організаційної роботи 

(додається), та розглянувши наявну довідку, надану Кропивницьким коледжем Приватного 

вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» про навчання Пожидаєвої Т.В. на 

3 курсі даного коледжу (акредитація: ІІІ рівня), конкурсна комісія  

РЕКОМЕНДУЄ Пожидаєвій Т.В. продовжити навчання та отримати освіту у вищому 

навчальному закладі вищого рівня акредитації. 

На підставі вивчених документів, результатів іспитів, проведеної співбесіди, конкурсна 

комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

Призначити  на вакантну посаду спеціаліста  І категорії відділу з організаційної роботи 

міської ради Пожидаєву Тетяну Володимирівну. 

Голосували:  «за»              - 6 

«проти»  - немає 

«утримались» - 2 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          О.Фролов 

Т.Білецька 

Г.Борисова 

А.Іщенко 

Т.Сіриченко 


