
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBCbKoi оБлАстI
Витяг з протоколу

конкурсноi KoMiciI Кегичiвськоi сел ищноi ради
вiд 13 квiтня 202l року 14.30 год. NЬ 20

.Щата проведення засiдання
13 квiтня 2021_ року
Мiсце проведення засiдання:
Кабiнет першого заступника
селищного голови,
вул. Волошина, будинок 50.
Початок засiдання:
14 год.30 хв.

ПРисУТНI:

Голова KoMiciI - КВОКА Людмила

Секретар KoMici[ - БАБОШIИНА Оксана

Присутнi: ЗIМА Bipa - заступник голови KoMicii,

АБРАМоВА Леся - член KoMicii,

ГЕРАсИМЕНко Валентина - член KoMicii,

П'ЯТАК Людмила - член KoMicii,

ТАРАСоВА олена - член KoMicii.

Запрошенi: не мае

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантно[ посади
начальника вiддiлу органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи Кегичiвськоi
селшщноi ради та пiдбиття пiдсумкiв.

СЛУХАЛИ:
1. Про проведення iспиry кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади

начальника вiддiлу органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи Кегичiвськоi
селищноi ради та пiдбиття пiдсумкiв.

\



(Iнформус: Л.Г. Квока _ перший засryпник селищного голови, голова

KoMicii;
0.I. Бабошина - завiдувач сектору управлiння персон.Lпом селищноТ ради,

секретар KoMicii).
Квока л.г. проiнформувала присутнiх, що вiдповiдно до рiшення

виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi селищноi ради вiд 11 грудня 2020 року Nэ2

<Про затвердження Порядку проведення конкурсу на замiщення вакантноI

посади посадових осiб в Кегичiвськiй селищнiй радi)), розпоряджень селищного

голови вiд 06 сiчня 2021 року J\b 1З к <Про затвердження Порядку

проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантних посад посадових осiб

мiсцевого самоврядування Кегичiвськоi селищнот Ради та ii виконавчих

органiв>>, враховуючи подання керуючоi справами (секретаря) виконавчого

KoMiTery селищноi ради, розпорядженням Кегичiвського селищного голови

вiд 01 березня 2о21 рокУ J\b182-K було оголошено конкурс на замiщення

вакантноi посади нач€шIьника вiддiлу органiзацiйноi та iнформацiйнОТ РОбОТИ

Кегичiвськоi селищноi ради.

.Щля участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади начапьника вiддiлу

органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи Кегичiвсъкоi селищноi ради, ЗаяВУ

подала Топова о.в., яка на даний час займае посаду головного спецiалiста в

цьому вiддiлi. Вiдповiдно до протокоJIу Jф18 вiд 06 березня 2021' рОКУ ОЛеНУ

Топову було допущено до участi у KoHKypci.

топова олена Володимирiвна прибула до з€rли засiдань дJIя скJIадання

iспиту 12 квiтня 2О2| року о 13.20 год.l перед початком iспиry пРеД'ЯВИЛа

паспорт особи, який засвiдчуе ii особу.

ВИСТУПИЛИz
Оксана Бабошина, секретар конкурсноi KoMicii, яка ознайомила каНдидаткУ

на замiщення вакантноi посади нач€шьника вiддiлу органiЗаЦiйнОi Та

iнформацiйноi роботи Кегичiвськоi селищноi ради з порядком ПроВеДеННЯ

1спиту.

На iспитi 12 квiтня 202t року, у присутностi членiв конкурсноi KoMicii,

з 15 екзаменацiйних бiлетiв:

Топова Олена Володимирiвна витягIrула Бiлет J\b15.

Екзаменацiйний бiлет J\b 15 вкJIючае TaKi питання:

1. Органи мiсцевого самоврядуваннrI в YKpaiHi (cTaTTi 140, 141).

2. Дтестацiя посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 17).

самоврядування (стаття 16).



I
4. Незаконнi акти та правочини (стаття б7).

5. Таемна iнформацiя (стаття 8 Закону Украiни пПро доступ до публiчноi
iнформацii>).

На питаннrI екзаменацiйного бiлету Олена Топова вiдповiла iз загалъною

сумою 22 балп (вiдповiдi додаються).

Пiд час написаннrI вiдповiдей на екзаменацiйний бiлет в примiщеннi були

Кандидатка Топова О.В. набрала бiльше 50 вiдсоткiв вiд максимальноТ

суми баrriв (екзаменацiйна вiдомiсть додасться) i вважаеться такою, що успiшно
скл€Lла iспит та була допущена до спiвбесiди.

Пiсля письмового iспиту з кандидаткою Оленою Топовою була проведена

iндивiдуальна спiвбесiда для оцiнки ii дiлових та професiйних якостей:

1. Як ви збираетеся вибудовувати стосунки iз майбутнiми пiдлеглими?
Вашi методи роботи?

2.Чи припускасте пiдвищення професiйноi квалiфiкацii, розширення
сфери дiяльностi, якими способами?

ВисТУПИЛИз

с. Зелена Щiброва Кегичiвськоi селищноi ради, яка запропонув€tла на пiдставi

результатiв складання iспиту та iндивiдуальноТ спiвбесiди на замiщення
вакантноi посади нач€Lпьника вiддiлу органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи
Кегичiвськоi селищноТ ради, визнати переможцем конкурсу Топову О.В. та

рекомендувати селищному головi призначити Топову Олену Володимирiвну на
посаду начальника вiддiлу органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи Кегичiвськоi
селищноТ ради.

Голосували: (зa>) - б, <<проти) - не мае, (не голосув€lли) - не мае.

2. Людмила Квока перший заступник селищного голови, яка
запропонувала повiдомити конкурсантку Топову О.В. про результати конкурсу
на замiщення вакантноi посади нач€uIьника вiддiлу органiзацiйноi та

iнформацiйноi роботи, особисто.

Конкурсна комiсiя Кегичiвськоi селищноi ради
ВИРIШИЛА:

1. На пiдставi розгляду поданих документiв, результатiв складання



iспиту та iндивiдушrьноi спiвбесiди визнати переможцем конКУРСУ На

замiщення вакантноi посади начальника вiддiлу органiзацiйнот та

iнформацiйноi роботи Кегичiвсъкоi селищноi ради, Топову Олену

Володимирiвну.

. 2. Рекомендувати селищному головi призначити Топову ОленУ

Володимирiвну на посаду нач€rльника вiддirry органiзацiйноi та iнформацiйноi

роботи Кегичiвськоi селищноI ради, як таку, що успiшно гrройшла конкурсне

випробування.

Заяв та скарг до конкурсноТ KoMiciT не надходило.

Голова
KoнKypcHoi KoMicii:

Секретар KoMicii:

/2r,/ / 
Людмила КвокА

Ф*1/ Оксана БАБошинА


