
 

 
Департамент фінансово-економічної політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання конкурсної комісії  на заміщення вакантних посад  

 

30.12.2021                                                                                                            м. Покровськ 

                                                            

ПРИСУТНІ: 

 

Порецька Юлія Миколаївна  начальник  Управління фінансово-

економічної політики, голова конкурсної 

комісії  

Заливадна Світлана Василівна головний спеціаліст відділу планування 

доходів Управління фінансово-

економічної політики, секретар  

конкурсної комісії 

Сисенко Катерина Миколаївна начальник відділу планування доходів 

Управління фінансово – економічної 

політики, член конкурсної комісії 

 

Барановська Надія Юріївна  начальник відділу з питань земельних 

відносин Управління активами, член 

конкурсної комісії 

 

Тарасова Світлана Юріївна  начальник бюджетного відділу 

Управління фінансово – економічної 

політики, член конкурсної комісії   

 

Особи,  що виявили бажання 

взяти участь у конкурсі:  

 

Шевчунас Михайло Анатолійович  

 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

 

 Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу по 

роботі з комунальним майном  Управління активами. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Порецьку Ю.М., яка доповіла, що згідно наказу директора Департаменту 

фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради 

Донецької області  від 23.11.2021  № 170/1 оголошено конкурс на заміщення вакантної  

посади начальника відділу по роботі з комунальним майном Управління активами. 

Протягом місяця була подана одна заява на участь у конкурсі на вакантну посаду. 

Конкурс було оголошено через офіційний сайт Покровської міської ради Донецької 



області  та регіональну газету «Маяк» від 25.11.2021 № 47,  з вимогами до посади та 

переліком документів, які необхідно надати до конкурсної комісії.  

     Комісією детально було розглянуто документи конкурсанта на заміщення 

вакантної  посади.  

 

2. Заливадну С.В., яка повідомила, що претендент  був ознайомлений з 

вимогами статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», статей  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.    

 

Шевчунас  Михайло Анатолійович  – 1973 року народження,   

 громадянин України,  освіта повна  вища,  

                                                          

у 1996 році закінчив Новосибірське вище військове командне 

училище ВВ МВС СРСР, за спеціальністю «Командна 

тактична мотострілкових військ, юриспруденція», кваліфікація  

«Офіцера внутрішніх військ, юрист»; у 2005 році отримав 

Довідку про визнання в Україні іноземного документа про 

освіту.  

Стаж державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування  08р. 09м. 20 дн.    

 

ВИРІШИЛИ:  Розпочати конкурс.  

 

2. Проведення іспиту та відбір кандидата на посаду. 

 

СЛУХАЛИ:  Порецьку Ю.М., Сисенко К.М., Тарасову С.Ю.,  Заливадну С.В.,  

Барановську Н.Ю.  

Членами конкурсної комісії здійснено оцінювання знань кандидата та прийнято 

спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційних білетів.  
Оцінки виставлялися на аркуші з відповідями кандидата.  

 

Шевчунас Михайло Анатолійович 

Білет № 14 

№  

питання  
Назва питання 

Кількість 

балів 

1 Конституційне право на працю 3 

2 
Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та 

проходження служби  
5 

3 
Декларування доходів посадових осіб місцевого 

самоврядування 
3 

4 Стягнення за порушення трудової дісципліни 5 

5 Продавці об’єктів малої приватизації 5 

 ЗАГАЛЬНА  СУМА  БАЛІВ 21 

 

Після визначення підсумків іспиту кандидат на посаду успішно пройшов 

співбесіду. 

Перелік питань співбесіди: 

1. Строки подання щорічної декларації. 

2. Чому Ви виявили бажання працювати саме в нашій установі? 

3. Хто такий хороший керівник? 



4. Яким основним документом користується посадова особа місцевого 

самоврядування? 

5. Що для Вас важливо в роботі? 

 

На всі, поставлені членами конкурсної комісії питання, були надані змістовні   

відповіді.  

 

СЛУХАЛИ:  голову конкурсної комісії, яка підвела підсумки іспиту та співбесіди з 

кандидатом та запропонувала: 

Шевчунаса М.А. – рекомендувати для призначення на вакантну посаду 

начальника відділу по роботі з комунальним майном  Управління активами.    

Екзаменаційна відомість проведення іспиту кандидата на заміщення вакантної 

посади конкурсною комісією додається. З результатами іспиту кандидат ознайомлений 

під підпис. 

На підставі результатів письмового іспиту та співбесіди з кандидатом, який 

успішно склав іспит, конкурсна комісія  

   

ВИРІШИЛА:  рекомендувати  Директору Департаменту фінансово – економічної 

політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області 

Добровольському Олександру Олександровичу прийняти Шевчунаса Михайла 

Анатолійовича – начальника відділу по роботі з комунальним майном  Управління 

активами.   

 

Рішення конкурсної комісії прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова конкурсної комісії____________________ Юлія ПОРЕЦЬКА  

 

Секретар  комісії  ____________________ Світлана  ЗАЛИВАДНА  

 

Члени комісії:          ____________________ Світлана  ТАРАСОВА 

 

  ____________________ Катерина  СИСЕНКО 

  

  ____________________ Надія  БАРАНОВСЬКА 

 

З протоколом ознайомлений: 

            31.12.2021______________________  Михайло  ШЕВЧУНАС 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


