
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBcbKoi оБлАстI
Витяг з протоколу

KoнKypcHoi KoMicii Кегичiвськоi селищноi ради
вtд24 лютого 202l року 11.00 год. NЬ 8

,Щата проведення засiдання
24 лютого 202| року
Мiсце проведення засiдання:
II поверх, зал засiдань,
вул. Волошина, будинок 50.
Початок засiдання:
11 год.00 хв.

ПРисУТНI:

Голова KoMicii - КВОКА Людмила

Секретар KoMicii - БАБОШИtlА Оксана

Присугнi: ЗIМА Bipa - заступник голови KoMicii

АБРАМОВА Леся - член KoMicii (лiкарняний),

ГЕРАСИМЕНКО Валентина - член KoMicii,

П'ЯТАК Jftодмила - член KoMiciT,

ТАРАСоВА олена - член KoMicii.

Запрошенi: не мае

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. ПРО ПроВедення iспиry кандидатiв на замiщення вакантноi посади
НаЧаЛьника служби у справах дiтеЙ та ciM'i Кегичiвськоi селищноi ради.

СЛУХАЛИ:
1. ПРО Проведення iспиry кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади

НаЧаЛЬНИКа СЛУЖби У справах дiтеЙ та ciM'[ Кегичiвськоi селищноТ ради.
Квока л.Г. проiнформувапа, що вiдповiдно до Порядку проведеннrI

конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 лютого 2002 року JФ 1б9 (iз



змiнами), розпоряджень селищного голови вiд 06 сiчня 202L року J\b13-K <Про
затвердженшI Порядку проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантних
посад посадових осiб мiсцевого самоврядування КегичiвськоТ селищноi ради
та ii виконавчI.о( органiв>>, вiд 13 сiчня 202t року Jф18-к <Про оголошення
конкурсу на замiщення вакантноi посади начальника сlryжби у справах дiтей та
сlм'1ciM'i Кегичiвськоi селищноi рuд"о було оголошено конкурс на замiщеннrl
вакантноi посади начальника служби у справах дiтей та ciM'i КегичiвськоТ

? - -).-. кегичiвськоi

селищноi ради.
fuя yracTi у KoHKypci заяву з необхiдними документами, якi були

направленi поштою, под€rла Богинська Тетяна IBaHiBHa. Вiдповiдно до
протоколу Nч4 вiд lб лютого 2021 року кандидата було допущено до 1^racTi у
KoHKypci.

Богинська Теятна IBaHiBHa прибула до залу засiдань для скJIадання iспиry
24 лютого 2021 року о 09.00 год.
ВиСТУПИЛИ:

Оксана Бабошина, секретар конкурсноi KoMicii, яка ознайомила кандидата
на замiщення вакантноi посади начальника служби у справах дiтей та ciM'i
Кегичiвськоi селищноi ради з порядком проведення iспиry.

На iспитi 24 лютого 202t року, у присутностi членiв конкурсноi KoMicii, з
1 5 екзаменацiйних бiлетiв:

Богинська Тетяна IBaHiBHa витягнула Бiлет Ns4.
Екзаменацiйний бiлет J\Ъ 4 включав TaKi запитання:

1. ПовноваженнrI Кабiнету MiHicTpiB Украiни за Констиryцiею УкраIни
(стаття1 16).

2. OcHoBHi принципи в органах мiсцевого самоврядування (стаття 4).
3. ПовноваженIuI секретаря сiльськоi, селищноi, MicbKoi ради (стаття 50).
4. Вiдновлення прав i законних iHTepeciB та вiдшкодуваннrl збиткiв,

ШКОДИ, ЗаВДаних фiзичним та юридиЕIним особам внаслiдок вчинення
корупцiйного правопорушення (стаття 68).

5. Поняття неповноi, багатодiтноi та прийомноi ciM'i (стаття 1).
На питання екзаменацiйного бiлету Тетяна Богинська вiдповiла iз

загальною сумою 24 балти (вiдповiдi додаються).

Пiд час написання вiдповiдей на екзаменацiйнi бiлети в примiщеннi були
присУтнi насryпнi члени KoMicii: Зiма В. А.- керуюча справами (секретар)
ВИКОНаВЧОгО KoMiTeTy селищноi ради, Людмила П'ятак - староста с. Андрiiвка,
С.Олександрiвка, с.Землянки Кегичiвськоi селищноi ради, Герасименко В.Г. _

СТаРОСТОЮ С. Бесарабiвкао с. KoxaHiBKa, с. Зелена,.Щiброва Кегичiвськоi селищноi
Ради.

ЛюДмила Квока, голова конкурсноi комiсii, повiдомила членiв конкурсноi
KoMicii Та кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади про результати iспиту.

КанДидат Богинська T.I. набрала бiльше 50 вiдсоткiв вiд максимальноi
СУМИ балiв (екзаменацiйна вiдомiсть додаеться) i вважаеться такою, що успiшно
склала iспит та була допущена до спiвбесiди.



Пiсля письмового iспиту з кандидатом Тетяною Богинською була
проведена iндивiду€rльна спiвбесiда для оцiнки iT дiлових та професiйних
якостей:

l. Ви конфлiктна людина? Як Ви уникаете конфлiкти?
2. Якi методи мотивацii пiдпорядкованих працiвникiв Ви будете

застосовувати у своiй професiйнiй дiяльностi та яким чином плануете
стимулювати працiвникiв до пiдвищення ефективностi здiйснення службових
обов'язкiв?

ВисТУПИЛИз
Людмила П'ятак - староста с. АндрiiЪка, с.Олександрiвка, с.Землянки

КегичiвськоТ селищноi ради, яка запропонув€rла на пiдставi результатiв
скJIадання iспиту та iндивiдуальноi спiвбесiди на замiщення вакантноi посади
начаlrьника служби у справах дiтей та сiм'i Кегичiвськоi селищноi ради,
визнати переможцем конкурсу Богинську Тетяну IBaHiBHy та рекомендувати
селищному головi призначити Богинську Тетяну IBaHiBHy на посаду нач€Llrьника
с.гryжби у справах дiтей та сiм'i Кегичiвськоi селищноi ради.

Голосували: ((зD) - б, <<проти>) - не мае, ((утримався) - не мае.

Конкурсна комiсiя КегичiвськоI селищноi ради
ВИРIШИЛА:

1. На пiдставi розгJIяду поданих документiв, результатiв скJIадання iспиту
та iндивiдуа;rьноi спiвбесiди визнати переможцем конкурсу на замiщення
BaKaHTHoi посади начальника служби у справах дiтеЙ та ciM'i Кегичiвськоi
селищноi ради, Богинську Тетяну IBaHiBHy.

2. Рекомендувати селищному головi призначити Богинську Тетяну
IBaHiBHy на вищез€вначену посаду, як таку, що успiшно пройшла конкурсне
випробування.

Заяв та скарг до конкурсноi KoMicii не надходило.

Голова KoMicii: Jф Людмила КВОКА

Секретар KoMicii: @Ы- Оксана БАБоШинА


