
ПРОТОКОЛ  № 6
засідання конкурсної комісії  виконавчого комітету Лиманської міської ради

щодо розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад

08.02.2021 р.

час проведення: з 14-00  до 14-45

Присутні:

Голова комісії:
Погорелов О.В. - керуючий справами виконавчого комітету Лиманської міської ради;

Секретар комісії:
Коровченко О.В. - начальник відділу з питань кадрової роботи. 

Члени комісії:
Авдєєнко Надія Павлівна  Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів
Афонін Юрій Анатолійович Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів
Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів
Безгубов Олександр Володимирович начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

Біленко Галина Миколаївна начальник відділу Державної реєстрації 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

Донцова Олеся Валентинівна                

                        

Начальник загального відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

Шуляченко Ірина Олексіївна                 начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вступне слово Погорелова О.В. голови комісії.
2. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам та
відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.  
3.  Визначення  дати  та  час  проведення  іспиту  на  заміщення  вакантної  посади
головного  спеціаліста  та  провідного  спеціаліста   відділу  з  питань  внутрішньої
політики виконавчого комітету Лиманської міської ради (2 штатні одиниці). 



СЛУХАЛИ:

1.  Керуючого  справами  виконавчого  комітету  міської  ради,  голову  комісії
Погорелова  О.В.,  який  проінформував,  що  відповідно  до  порядку  проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування
було оголошено конкурс  на  заміщення вакантної  посади головного та  провідного
спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Лиманської
міської ради.  Інформацію про проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів
на заміщення вищезазначених вакантних посад було розміщено на сайті Лиманської
міської ради.

У зв'язку з обмеженнями приймання відвідувачів в адміністративній будівлі
виконавчого комітету Лиманської міської ради (м. Лиман вул. Незалежності,46) на
період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), особи, які
бажають  взяти  участь  в  оголошених  конкурсах  на  заміщення  вакантних  посад,
подають документи в ІІ етапи: надсилають документи в електронній формі та після
розгляду  документів,  у  разі  відповідності  кваліфікаційним  вимогам  до  посади,
надають в паперовому вигляді.

2.   Коровченко  О.В.  -  начальника  відділу  з  питань  кадрової  роботи  виконавчого
комітету Лиманської міської ради,  секретаря конкурсної комісії,  яка повідомила що
06.02.2021 року був останній день прийняття документів. 
8 пакетів документів було надіслано на конкурс. 
Із них  - Корабльовій Т.В.,  Башкатовій Н.В., Зінчук В.О.,  Ковальчук О.В., Малику
В.О. документи були повернені на 1 етапі у зв’язку з  тим, що освіта, досвід роботи не
відповідають встановленим вимогам до даного конкурсу.   Пакет документів,  який
вони подали не відповідають вимогам даного конкурсу.

 До конкурсної комісії  подала повний пакет документів  -   Котлярова Олена
Миколаївна

Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам щодо прийняття
на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування,  встановленим  кваліфікаційним
вимогам  та  вимогам  конкурсу  на  посаду  провідного  спеціаліста  відділу  з  питань
внутрішньої політики виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
Конкурсна комісія розглянувши документи кандидатки Котлярової О.М., голосувала
про допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади  

Голосували:
За - 9
Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували — 0

ВИРІШИЛА: 
Допустити до письмового іспиту Котлярову О.М. так, як документи надані в повному
обсязі. Освіта відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам, має досвід роботи. 

 До конкурсної комісії подала документи  -  Романченко Юлія Андріївна.
Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам щодо прийняття
на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування,  встановленим  кваліфікаційним



вимогам  та  вимогам  конкурсу  на  посаду  головного  спеціаліста  відділу  з  питань
внутрішньої політики виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
Конкурсна комісія розглянувши документи кандидата Романченко Ю.А., голосувала
про допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади  

 Голосували:
За - 9
Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували — 0

ВИРІШИЛА: 
Допустити Романченко Ю.А. до письмового іспиту  на заміщення вакантної посади
провідного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету
Лиманської  міської  ради так,  як  документи  надані  в  повному  обсязі.  Але  освіту
відповідного професійного спрямування не має, досвіду роботи в медійній сфері не
має.  Має стаж службовця  в органах місцевого самоврядування. 

 До конкурсної комісії подала повний пакет документів  -  Зеленська Вікторія
Юріївна

Конкурсна комісія, розглянула документи на відповідність вимогам щодо прийняття
на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування,  встановленим  кваліфікаційним
вимогам  та  вимогам  конкурсу  на  посаду  головного  спеціаліста  відділу  з  питань
внутрішньої політики виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
Конкурсна комісія розглянувши документи кандидатки Зеленської В.Ю., голосувала
про допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади  

Голосували:
За - 9
Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували — 0

ВИРІШИЛА: 
Допустити до письмового іспиту Зеленську В.Ю. так, як документи надані в повному
обсязі. Освіта відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам, має досвід роботи. 

Конкурсна комісія ВИРІШИЛА:

3.  Визначили дату проведення письмового іспиту на заміщення  вакантної  посади
головного  та  провідного  спеціаліста  відділу  з  питань  внутрішньої  політики
виконавчого комітету Лиманської міської ради — 10.02.2021 р. у 9.00 годині сесійна
зала.
           

Голова комісії                                          О.В. Погорелов

         Секретар комісії        О.В. Коровченко



                           Члени комісії        Н.П. Авдєєнко

       Ю.А. Афонін
      
       О.В. Безгубов

                           Г.М. Біленко

          О.В. Донцова
 
      І.Л. Сироватська

       І.О. Шуляченко

          

           


