
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBcbKoi оБлАстI
Витяг з протоколу

конкурсноi KoMicii КегичiвськоТ селищноi ради
вiд 13 квiтня 202l року 10.30 год. NЬ 19

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

ПРисУТНI:

Голова KoMicii - КВОКА Людмила

Секретар KoMicii - БАБОШIИНА Оксана

Присутнi: ЗIМА Bipa - заступник голови KoMicii,

ГЕРАСИМЕнко Ва-пентина - член KoMiciT,

П'ЯТАК Людмила - член KoMicii,

ТАРАСоВА олена - член KoMicii.

Запрошенi: не мае

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення iспиry кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади
начальника загального вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради та пiдбиггя
пiдсумкiв.

СЛУХАЛИ:
1. Про проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантноi посади

начальника загального вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради та пiдбиття
пiдсумкiв.

(Iнформуе: В.А. Зiма керуюча справами (секретар), виконавчого



KoMiTeTy селищноi ради заступник голови конкурсноi KoMiciI
0.I. БабоIцина - завiдувач сектору управлiння персон€шом селищноi ради,

секретар KoMicii).
Зiма В.А. проiнформув€Lла присутнiх, що вiдповiдно до рiшення

виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi селищноi ради вiд 11 грудня 2020 року J\b2

<ПрЬ затвердження Порядку проведення конкурсу на замiщення вакантноТ
посади посадових осiб в КегичiвськiЙ селищнiЙ радi), розпоряджень селищного

проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантних посад посадових осiб
мiсцевого самоврядування Кегичiвськоi селищноТ ради та iT виконавчих
органiв>>, враховуючи подання керуючоi справами (секретаря) виконавчого
KoMiTeTy селищноi ради, розпорядженням Кегичiвського селищного голови
вiд 01 березня 2021 року J\Ъ183-к було оголошено конкурс на замiщення
вакантноI посади начаlrьника загального вiддiлу КегичiвськоТ селищноi ради.

Для yracTi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади нач€uIьника
заг€Lпьного вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради, з€uIву под€rла Абрамова Л.В.,
яка на даниЙ час заЙмае посаду головного спецiалiста в цьому вiддiлi.
Вiдповiдно до протоколу Nч18 вiд 06 березня 2021 року Лесю Абрамову було
допущено до }п{астi у KoHKypci.

О. Бабошина, довела до вiдома Bcix присутнiх заяву Лесi Абрамовоi
вiд 05 квiтня 2021' року, головного спецiалiста загального вiддiлу селищноi

ради, про те що вона не буде приймати )л{асть у засiданнi KoHKypcHoi KoMicii та
оцiнюваннi вiдповiдей конкурсанта на замiщення вакантноi посади нач€шьника
Заг€Lпьного вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради, тому як вона бере участь у
цьому KoHKypci, (заява додаеться).

Абрамова Леся Валентинiвна прибула до з€Lли засiдань для складання
iспиту 12 квiтня 2021r року о 09.50 год., перед початком iспиту пред'явила
паспорт особи, який засвiдчуе ii особу.

ВИсТУПИЛИz
Оксана Бабошина, секретар KoнKypcHoi KoMiciI, яка ознайомила кандидатку

на замiщення вакантноi посади нач€шьника загального вiддiлу Кегичiвськоi
селищноI ради з порядком проведення iспиту.

На iспитi 12 квiтня 202I року, у присутностi членiв конкурсноi KoMicii,
з 15 екзаменацiйних бiлетiв:

Абрамова Леся Валентинiвна витягнула Бiлет Jtlb2.

Екзаменацiйний бiлет Ns 2 включае TaKi питання:
1. Питання, якi визначаються викJIючно законами Украiни (стаття 92).
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2. Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування (стаття 10).

3. Повноваження щодо забезпечення законностi, правопорядку, охорони
прав, свобод i законних iHTepeciB громадян (стаття 38).

4. Правила етичноi поведiнки (статтi З7 - 44 ).

5. Обов'язки органiв мiсцевого самоврядування щодо розгляду заяв та скарг
' (стаття 19).

На питанЕя екзаменацiйного бiлету Леся Абрамова вiдповiла iз загальною
сумою 20 ба-гriв (вiдповiдi додаються).

Пiд час написання вiдповiдей на екзаменацiйний бiлет в примiщеннi були
присутнi наступнi члени KoMiciT: Тарасова О.М.- нач€Lпьник фiнансового вiддiлу
селищноI ради, Герасименко В.Г. староста с. Бесарабiвка, с. KoxaHiBKa,
с. Зелена .Щiброва Кегичiвськоi селищноi ради.

Кандидатка Абрамова Л.В. набра_lrа бiльше 50 вiдсоткiв вiд максимальноi
суми балiв (екзаменацiйна вiдомiсть додаеться) i вважаеться такою, що успiшно
скJIаIIа iспит та була допущена до спiвбесiди.

проведепа iндивiдуа_шьна спiвбесiда для оцiнки if дiлових та професiйних
якостей:

1. Розкажiть про ситуацiю, коли ви зiштовхнулися
конфлiктом у колективi. Чи вд€шося вирiшити конфлiкт?

2. Назвiть якостi i навички, якi необхiднi керiвнику

Пiсля письмового iспиту з кандидаткою Лесею Абрамовою була

з нерозумiнням колег,

вiддiлу?

ВисТУПИЛИ:
1. Олена Тарасова начальник фiнансового вiддiлу Кегичiвськоi

селищноi ради, яка запропонув€tла на пiдставi результатiв складання iспиту та
iндивiдуальноi спiвбесiди на замiщення вакантноТ посади начальника
загального вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради, визнати переможцем конкурсу
Абрамову Л.В. та рекомендувати селищному головi призначити Абрамову
Лесю Валентинiвну на посаду начальника загального вiддiлу Кегичiвськоi
селищноi ради.

Голосувшtи: ((за>) - б, <<проти) - не мас, ((не голосувЕtли) - не мае.

2. Герасименко В.Г. - староста с. Бесарабiвка, с. KoxaHiBKa, с. Зелена

Щiброва КегичiвськоТ селищноi ради, яка запропонув€Lла повiдомити
конкурсантку Абрамову Л.В. про резулътати конкурсу на замiщення вакантноТ

посади начальника загального вiддirry, особисто.
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Конкурсна комiсiя Кегичiвськоi селищноi ради
ВИРIШИЛА:

1. На пiдставi розгляду поданих документiв, результатiв скJIадання
iспиту та iндивiдуа;rьноТ спiвбесiди визнати переможцем конкурсу на
замiщення вакантноi посади начальника загального вiддiлу Кегичiвськоi
селйщноi ради, Абрамову Лесю Ва-гlентинiвну.

2. Рекомендувати селищному головi призначити Абрамову Лесю
Валентинiвну на посаду нач€Lпьника заг€Lllьного вiддiлу КегичiвськоТ селищноi

ради, як таку, що успiшно пройшла конкурсне випробування.

Заяв та скарг до KoнKypcHoi KoMicii не надходило.

Людмила КВОКА

оксана БАБошинА

Голова
KoнKypcHoi KoMicii: - !ф,
Секретар KoMicii , q*r/'


