
yKPAIHA
КЕГИlIIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBcbKoi оБлАстI
Витяг з протоколу

конкурсно[ KoMicii Кегичiвськоi селищноi ради
вiд 2б квiтня 202t року 1L.00 год. М 23

.Щата проведення засiдання
26 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 KoMiciT - БАБОШIИНА 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 вакантноТ посади
ГОЛОВНОГО спецiалiста цо зв'язкам з населенням апарату Кегичiвськоi
селищноТ ради та пiдбиття пiдсумкiв.

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



2

головного спецiалiста по зв'язкам з населенням апарату Кегичiвськоi
селищноi ради та пiдбиття пiдсумкiв.

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

0.I. Бабошина - завiдувач сектору управлiння персонапом селищноТ ради,
секретар KoMicii).

' Квока Л.Г. проiнформувала присутнiх, що вiдповiдно до Порядку
проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 15 лютого
2002 року J\Ъ 169 (iз змiнами), рiшення виконавчого KoMiTeTy Кегичiвськоi
селищноi ради вiд 11 грудня 2020 року Jrгч2 <Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на замiщення вакантноi посади посадових осiб
в Кегичiвськiй селищнiй радi)>, розпоряджень селищного голови вiд 0б сiчня
202\ року J\Ъ 13 - к кПро затвердження Порядку проведення iспиту кандидатiв
на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування
Кегичiвськоi селищноi ради та iT виконавчих органiв>>, враховуючи подання
першого заступника селищного голови, розпорядженням Кегичiвського
селищного голови вiд 01 березня 202| року }Ф184-к було оголошено конкурс
на замiщення вакантноi посади головного спецiаrriста служб, у справах дiтей
та ciM'i Кегичiвськоi селищноi ради.

fuя 1^racTi у KoHKypci на замiщення вакантноI посади головного
спецiа-rriста по зв'язкам з населенням апарату Кегичiвськоi селищноi ради, заяву
подаJIа Ка_гlетинець М. В. Вiдповiдно до протоколу J\b18 вiд 0б квiтня
2021- року Марiю Калетинець було допущено до участi у KoHKypoi.

Калетинець Марiя BiKTopiBHa прибула до з€lли засiдань для складання
iСПИтУ 23 квiтня 202I року о 09.20 год., перед початком iспиту пред'явила
паспорт особи, який засвiдчуе if особу.

ВисТУПИЛИz
Оксана Бабошина, секретар конкурсноi комiсiT, яка ознайомила кандидатку

На Замiщення вакантноТ посади головного спецiа_гliста головного спецiалiста
ПО ЗВ'яЗКам З населенням апарату Кегичiвськоi селищноi ради з порядком
проведення iспиту.

На iспитi 23 квiтня 2021r року, у присутностi членiв конкурсноi KoMicii,
з 15 екзаменацiйних бiлетiв:

Калетинець Марiя BiKTopiBHa витягнула Бiлет Ns7.
Екзаменацiйний бiлет Ns 7 включас TaKi питання:

1. ФункцiI прокуратури (стаття 13 1 
1).

2. ,Щержавна полiтика в органах мiсцевого самоврядування (статгя 6).
3. Повноваження сiльського, селищного, мiського голови (стаггя 42).



4. ,.Щержавний захист осiб, якi надають допомоry в запобiганнi i протидii
корупцii (стаття 53).

5. Якi ocHoBHi вимоги до органiзацii прес-конференцiй, брифiнry, iнтерв'ю,
що проводяться в рамках повноважень органiв мiсцевого самоврядування?

На питання екзаменацiйного бiлеry Марiя Ка-петинець вiдповiла

iз загальною сумою 20 баrriв (вiдповiдi додаються).
'Пiд час написання вiдповiдей на екзаменацiйний бiлет в примiщеннi були

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

виконавчого KoMiTeTy селищноТ рsди, Тарасова О.М.- нач€Lпьник фiнансового

Кегичiвськоi селищноi ради.
Кандидатка Калетинець набрала бiльше 50 вiдсоткiв вiд максимальноТ

суми балiв (екзаменацiйна вiдомiсть додаеться) i вважаеться такою, що успiшно
скJIала iспит та була допущена до спiвбесiди.

Пiсля письмового iспиту з

проведена iндивiду€lльна спiвбесiда
якостей:

кандидаткою Марiею Калетинець була

для оцiнки if дiлових та професiйних

1. У чому полягають Вашi професiйнi та особистiснi переваги?
2. Яким чином Ви пiдвищуете наразi свiй професiйний i особистiсний

3. Якими приладами офiсноi технiки Ви володiете i на якому piBHi?

ВисТУПИЛИz
1. Зiма В.А. керуюча справами (секретар) виконавчого KoMiTeTy

селищноi ради, яка запропонувztlrа на пiдставi результатiв складання iспиry
та iндивiдушrьноi спiвбесiди на замiщення BaKaHTHoi посади головного

спецiа_гriста по зв'язкам з населеннrIм апарату Кегичiвськоi селищноi ради,
визнати переможцем конкурсу Калетинець М. В. та рекомендувати селищному
головi призначити Калетинець Марiю BiKTopiBHy на посаду головного
спецiалiста по зв'язкам з населенням апарату Кегичiвсъкоi селищноi ради.

Голосували: ((за) - 6, <<проти) - не мае, (не голосув€Lли)) - не мае.

2. Людмила Квока перший заступник селищного голови,
яка запропонув€rла повiдомити конкурсантку Калетинець М.В. про результати
конкурсу на замiщення вакантноi посади головного спецiалiста по зв'язкам
з населенням апарату КегичiвськоТ селищноi ради, за номером телефону, який
переможниця конкурсу указ€ша в заяв1.

Конкурсна комiсiя Кегичiвськоi селищноi ради
ВИРIШИЛА:

1. На пiдставi розгляду поданих документiв, результатiв складання

piBeHb?



iспиry та iндивiдуальноi спiвбесiди визнати переможцем конкурсу

на замiщення вакантноi посади головного спецiалiста по зв'язкам з населеннrIм

апарату Кегичiвськоi селищноi ради, Калетинець Марiю BiKTopiBHy.

2. Рекомендувати селищному головi призначити Калетинець МарiЮ

BikTopiBHy на головного спецiалiста по зв'язкам з населенням апарату

кегичiвськоi селищноi ради, як таку, що успiшно пройшла конкурсне

випробування.

Заяв та скарг до конкурсноТ KoMicii не надходило.

Голова
коцкурсноi KoMiciT:

Секретар KoMicii:

JШ} Людмила КвокА
U

/)

@*rrф Оксана БАБошинА


