
yKPAiHA
КЕГИtIIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

xAPKIBcbKoi оБлАстI
Витяг з протоколу

кон KypcHoi KoMicii Кегпчiвсько[ селищ Hoi ради
вц 01 березня 202t року 11.00 год. NЬ 9

,.Щата проведення засiдання
01 березня 202I року
Мiсце проведення засiдання:
Кабiнет першого заступника
селищного голови,
вул. Волошина, будинок 50.
Початок засiдання:
10 год.00 хв.

ПРисУТНI:

Голова KoMicii - КВОКА Jftодмила

Секретар KoMici[ - БАБОШIИНА Оксана

Присутнi: ЗIМА Bipa - заступник голови KoMicii

АБРАМОВА Леся - член KoMicii (лiкарняний),

ГЕРАСИМЕНко Валентина - член KoMicii,

П'ЯТАК Людмила - член KoMicii,

ТАРАСоВА олена - член KoMicii.

Запрошенi: не мае

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення iспиry кандидатiв на замiщення вакантноi посади
начальцика вiддiлу культури Кегичiвськоi селищноi радш.

СЛУХАЛИ:
1. ПРО Проведення iспиry кандпдатiв на замiщення вакантноi посади

начальника вiддiлу культури Кегичiвськоi селищноi рдди.
Квока л.Г. проiнформувала, що вiдповiдно до Порядку проведенЕя



конкУрсу на Замiщення вакантних посад державних службовцiв, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 15 лютого 2002 року Nэ 169 (iз
змiнами), розпоряджень селищного голови вiд 06 сiчня 2021року J$13-K оПро
ЗаТВердження Порядку проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантних
посад посадових осiб мiсцевого самоврядування Кегичiвськоi селищноi ради
та if виконавчих органiв>, вiд 13 сiчня 202t року J\Ъ2O-к <Про оголошення
конкурсу на замiщенrrя вакантноi посади нач€шьника вiддiлу культури
КегичiвськоТ селищноi ради>) було оголошено конкурс на замiщеншI вакантноi
посdди нач€Lпьника вiддiлу культури КегичiвськоТ селищноi ради.

fuя 1..racTi у KoHKypci заяву з необхiдними документами, якi були
направленi поштою, подала Коношко Ганна ГеоргiIвна. Вiдповiдно до
протоколу JЪ5 вiд 16 лютого 202I року кандидата було допущено до 1^racTi у
KoHKypci.

Коношко Ганна Георгiiвна прибула до з€lлу засiдань для складаннrI iспиту
26 лютого2021 року о 14.00 год.
ВисТУПИЛИз

Оксана Бабошина, секретар конкурсноi KoMicii, яка ознайомила кандидата
на замiщення вакантноi посади начальника вiддiлу культури Кегичiвськоi
селищноi ради з порядком проведення iопиту.

На iспитi 26 лютого 202l року, у присутностi членiв конкурсноТ KoMicii, з
1 5 екзаменацiйних бiлетiв:

Коношко Ганна ГеоргiiЪна витягнула Бiлет JtГs8.

Екзаменацiйний бiлет Ns 4 включав TaKi запитаннrI:
1. Функцii прокуратури (стаття 131').
2. Граничний BiK перебуванrrя на службi в

самоврядування (статгя 1 8).
3. Поняrгя мiсцевого самоврядування та його принципи (cTaTTi 2,4).
4. Обмеження щодо одержання дарункiв (пожертв) ,а роботи близьких

осiб (статгi2З,27).
5. Участь громадськостi у реалiзацii державноi полiтики у сферi культури

(стаття 31).
На питання екзаменацiйного бiлеry Ганна Коношко вiдповiла iз зага.гtьною

сумою 2| баll (вiдповiдi додаються).

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

сТаростою с. Бесарабiвка, с. KoxaHiBKa, с. Зелена.Щiброва Кегичiвськоi селищноi
Ради.

Людмила Квока, голова конкурсноi KoMicii, повiдомила членiв KoHKypcHoi
KoMicii та кандидатiв на замiщення вакантноi посади про результати iспиту.

Кандидат Коношко Г.Г. набрала бiльше 50 вiдсоткiв вiд максимальноi
СУМи ба-гliв (екзаменацiйна вiдомiсть додаеться) i вважасться такою, що успiшно
склала iспит та була допущена до спiвбесiди.

органах мiсцевого



Пiсля письмового iспиry з кандидатом Ганною Коношко була проведена
iндивiдуальна спiвбесiда для оцiнки Гi дiлових та професiйних якостей:

1. Назвiть ocHoBHi мотиви, що спонук.rли Вас претендувати на цю
посаду. ОбЦрунтуйте, у чому поляг€lють Вашi переваги у професiйних i
особистiсних якостях щодо зайнятгя цiеi посади.

2. Якt, на Вашу д}мку, у с)п{асних умовах найважливiшi (найактуатrьнiшi)
риси керiвника? У чому переваги i недолiки командноi дiяльностi?' 3. Якi власнi iнiцiативи Ви змогли втiлити в життя (повнiстю або
частково)?

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

Кегичiвськоi селищноi ради, яка запропонувала на пiдставi результатiв
скJIадання iспиту та iндивiдуапьноi спiвбесiди на замiщення вакантноi посади
Начальника вiддiлу культури Кегичiвськоi селищноТ ради, визнати переможцем
конкурсу Коношко Ганну ГеоргiiЪну та рекомендувати селищному головi
ПриЗначити Коношко Ганну Георгiiвну на посаду начальника вiддiлу культури
Кегичiвськоi селищноi ради.

Голосували: ((за) - 6, <<проти) - не мае, ((утримався) - не ма€.

Конкурсца комiсiя Кегичiвськоi селищноi ради
ВИРIШИЛА:

1. На пiдставi розгляду поданих документiв, результатiв скJIадання iспиту
Та iндивiдуальноi спiвбесiди визнати переможцем конкурсу на замiщення
BaKaHTHoi посади начЕLпьника вiддiлу культури КегичiвськоТ селищноi ради,
Коношко Ганну Георгiiвну.

2. Рекомендувати селищному головi призначити Коношко Ганну
Георгiiвну на вищез€вначену посаду, як таку, що успiшно пройшла конкурсне
випробування.

Jrф , Людмила квокА

В"rЦ' оксана БАБоШинА

Заяв та скарг до конкурсноi KoMicii не надходило.

Голова KoMiciT:

Секретар KoMicii:


