
Покровська міська рада Донецької області 

Конкурсна комісія 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

начальника відділу юридичного забезпечення діяльності міської ради та 

її виконавчих органів 

9 березня 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 

Сіриченко Т.М. - головний спеціаліст служби персоналу 

міської ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Розгляд заяв учасників конкурсу та підведення підсумків проведення іспиту на 

заміщення  вакантної посади начальника відділу юридичного забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів. 

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

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів було оголошено через газету «Маяк» № 4                

від 28 січня 2021 року. 

Протягом місяця на участь у конкурсі на заміщення вакантної начальника відділу 

юридичного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів надійшла одна 

заява від Пишної Вікторії Григорівни 

До проведення іспиту Пишна В.Г. була ознайомлена 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 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 юридичного забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів. 

У конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів приймала участь:  

 

 

Пишна Вікторія Григорівна, 1975 року народження, громадянка 

України, у 1998 році закінчила Донецький інститут економіки та 

господарського права і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію  юриста 
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Пишна В.Г. складала іспит за екзаменаційним білетом  № 7 

За відповідь на запитання № 1  

«Конституційне право на працю» 

отримала 4 бали 

За відповідь на запитання № 2  

«Ранги посадових осіб місцевого самоврядування» 

отримала 4 бали 

За відповідь на запитання № 3  

«Визначення термінів «члени сім’ї», «виборні особи» 

отримала  5 балів 

За відповідь на запитання № 4  

«Призначення опікуна або піклувальника» 

отримала  3 бали 

За відповідь на запитання № 5  

«Умови застосування процедури відкритих торгів» 

отримала  4 бали 

Загальна сума балів –  20 (двадцять) балів. 

Екзаменаційна відомість додається. 

 

Питання співбесіди  з Пишною В.Г.: 

1. Строки подання щорічної декларації 

2. Назвіть повноваження міського голови за Законом України «Про місцеве 

самоврядування» 

3. В яких випадках, крім наданої відповіді, застосовується переговорна процедура 

4. Яка інформація є  інформацією з обмеженим доступом 

5. Назвіть виборні посади. 

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. 

7. Пов’язані інститути громадянського суспільства. 

 

На поставлені членами конкурсної комісії питання Пишна В.Г. надала повні відповіді. 

 

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

комісія 

РЕКОМЕНДУЄ: 

Покровському міському голові Требушкіну Р.В : 

Призначити  на вакантну посаду начальника відділу юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів Пишну Вікторію Григорівну 

Голосували:   «за»              - 6 

«проти»  - немає 

«відсутні»  - 2 

 

 

 

Голова конкурсної комісії       Н.Іваньо 

Секретар комісії        Н.Семячкова 

Члени комісії:        А.Жук  

          О.Фролов 

Г.Борисова 

Т.Сіриченко 


