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yKPAiHA
КЕГИtIIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBCbKoi оБлАстI
Витяг з протоколу

конкурсноi KoMicii КегичiвськоI селищноi ради
вiд22 квiтня 202| року 11.00 год. NЬ 22

Щата проведення засiдання
22 квiтня 202I року
Мiсце проведення засiдання:
Кабiнет першого заступника
селищного голови,
вул. Волошина, будинок 50.
Початок засiдання:
11 год. 00 хв.

ПРИсУТНI:

Голова KoMicii - КВОКА Людмила

Секретар KoMiciI - БАБОIIIИНА Оксана

Присутнi: ЗIМА Bipa - заступник голови KoMicii,

АБРАМОВА Леся - член KoMicii,

ГЕРАСИМЕНКО Ва-пентина - член KoMicii,

П'ЯТАК Людмила - член KoMicii,

ТАРАСоВА олена - член KoMicii.

Запрошенi: не мае .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення iспиry кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади
головного спецiалiста служби у справах дiтей та ciM'i Кегичiвськоi
селищноI ради та пИбиття пiдсумкiв.

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

головного спецiалiста служби у справах дiтей та сiм'i Кегичiвськоi
селищноi ради та пiдбиття пiдсумкiв.



(Iнформуе: Л.Г. Квока - перший засryпник селищного голови, голова
KoMicii;

0.I. Бабошина - завiдувач сектору управлiння персон.Lllом селищноi ради,
секретар KoMicii).

Квока Л.Г. проiнформув€rла присутнiх, що вiдповiдно до Порядку
проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв,
затвЬрдженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 15 лютого
2002 року Jtlb 169 (iз змiнами), рiшення виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi
селищноi ради вiд 11 грудня 2020 року J\Ъ2 <Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на замiщення вакантноi посади посадових осiб
в Кегичiвськiй селищнiй радi>), розпоряджень селищного голови вiд 0б сiчня
2021року J\b 13 - к <Про затвердження Порядку проведення iспиту кандидатiв
на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування
КегичiвськоI селищноi ради та if виконавчих органiв>>, враховуючи подання
першого заступника селищного голови, розпорядженням Кегичiвського
селищного голови вiд 01 березня 2021- року ]ф187-к було оголошено конкурс
на замiщеннrl вакантноi посади головного спецiалiста служб, у справах дiтей
та ciM'i Кегичiвськоi селищноТ ради.

fuя участi у KoHKypci на замiщення вакантноi посади головного
спецiалiста служби у справах дiтей та ciM'i Кегичiвськоi селищноI ради, з€uIву
подала Карпухiна В.В., яка на даний час займае посаду iнспектора iз соцiа_lrьноi

роботи служби у справах дiтей та ciM'i Кегичiвськоi селищноi ради. Вiдповiдно
до протоколу J\Ъ18 вiд 0б квiтня 202I року Вiкторiю Карпухiну було допущено
до участi у KoHKypci.

Карпlо<iна Вiкторiя Володимирiвна прибула до з€tпи засiдань
перед початком iспитудля скJIадання iспиry 20 квiтня 2021r року о 09.50 год.,

пред'явила паспорт особи, який засвiдчуе iT особу.

ВисТУПИЛИz
Оксана Бабошина, секретар конкурсноi KoMicii, яка ознайомила кандидатку

на замiщення вакантноi посади головного спецiалiста служб, у справах дiтей
та ciM'i Кегичiвськоi селищноi ради з порядком проведення iспиту.

На iспитi 20 квiтня 2021r року, у присутностi членiв KoнKypcнoi KoMicii,
з 15 екзаменацiйних бiлетiв:

Карпухiна Вiкторiя Володимирiвна витягнула Бiлет J\b8.

Екзаменацiйний бiлет Jф 8 включае TaKi питання:
1. Повноваження Конституцiйного Суду Украiни (стаття 150).
2. Граничний BiK перебування на службi в органах мiсцевого

самоврядування (стаття 1 8).
3. Поняття мiсцевого самоврядування та його принципи (cTaTTi 2,4).
4. ОбмеженнrI щодо осiб, якi звiльнилися з посад або припинили дiяльнiсть,



з

пов'язану з виконанням функцiй держави, мiсцевого саМОВРядУВаННЯ (СТаТГЯ

26).
5. Права дитини на життя та охорону здоров'я (стаття 6).

На питаннrI екзаменацiйного бiлеry Вiкторiя Карпухiна вiдповiла

iз загальною сумою 18 балiв (вiдповiдi додаютъся).
Пiд час написаннrI вiдповiдей на екзаменацiйний бiлет в примiщеннi були

присутнi наступнi члени KoMicii: Зiма в.А. - керуюча справами (секретар)

виконавчого KoMiTeTy селищноi ради, Тарасова о.м.- начаJIьник фiнансового

вiддiлу селищноi ради, Абрамова л.в. начzUIьник загапъногО вiддiлУ

КегичiвськоI селищноi ради.
Кандидатка Карпухiна В.В. набраrrа бiльше 50 вiдсоткiв вiд максимальноТ

суми балiв (екзаменацiйна вiдомiсть додаеться) i вважаетъся такою, що успiшно
скл€Lла iспит та була допущена до спiвбесiди.

Пiсля письмового iспиту з кандидаткою Вiкторiею Карпухiною була

проведена iндивiду€lлъна спiвбесiда

якостей:

для оцiнки i] дiлових та професiйних

1. Якi Вашi майбутнi цiлi?
2.Що ви найбiльше цiнуете в колективi?

3. Якi обставини можуть вплинути на Вашу працездатнiсть чи емоцiйну

piBHoBary?

ВисТУПИЛИz
1. Зiма в.д. керуюча справами (секретар) виконавчого KoMiTeTY

селищноi ради, яка запропонув€rла на пiдставi резулътатiв складання iспиry

та iндивiдуальнот спiвбесiди на замiщення вакантнот посади головного

спецiалiста службИ У справаХ дiтеЙ та ciM'i Кегичiвськоi сеJIищноТ ради,

визнати переможцем конкурсу Карпухiну В.В. та рекомендувати нач€Lльнику

служби у справах дiтей та ciM'i призначити Карпухiну Вiкторiю Володимирiвну

на посаду головного спецiалiста служби у справах дiтей та ciM'i Кегичiвськоi

селищноi ради.
Голосувшlи: (за) - б, <<проти) - ве мае, ((не голосув€rли)) - не мае.

2. JIюдмила Квока першиЙ заступник селищного голови, яка

запропонувала повiдомити конкурсантку Карпухiну в.в. про результати

конкурсУ на замiщеннЯ вакантноi посади головного спецiалiста служби

у справах дiтей та ciM'i Кегичiвськоi селищноi ради, особисто.

Конкурсна комiсiя Кегичiвськоi селищноi ради
ВИРIШИЛА:

1. На пiдставi розгляду поданих документiв, результатiв скJIадання

iспиту та iндивiдуальноi спiвбесiди визнати переможцем конкурсу
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на замiщення BaKaHTHoi посади головного спецiа.гriста служб" у справах дiтей

та ciM'i Кегичiвсъкоi селищноi ради, Карпухiну Вiкторiю Володимирiвну.

2. Рекомендувати начальнику служби у справах дiтей та ciM'i призначити

карпухiну Вiкторiю Володимирiвну на посаду головного спецiалiста служби

у справах дiтей та ciM'i Кегичiвськоi селищноi ради, як таку, що успiшно
пройшла конкурсне випробування.

Заяв та скарг до конкурсноi KoMiciT не надходило.

Голова
KoнKypcHoi KoMicii: Людмила КВОКА

Секретар KoMicii: Оксана БАБоШинА
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