
ПРОТОКОЛ  № 7
засідання конкурсної комісії  виконавчого комітету Лиманської міської ради

щодо розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад

12.02.2021 р.

час проведення: з 15.30  до 16.00
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:
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

Відсутні:
Авдєєнко Надія Павлівна  Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів
Шуляченко Ірина Олексіївна                 начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Про  оголошення результатів  письмового  іспиту  на  заміщення вакантної  посади
головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету
Лиманської міської ради.
2.  Про  оголошення результатів  письмового  іспиту  на  заміщення вакантної  посади
провідного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету
Лиманської міської ради.



Слухали:  
1) Погорелова О.В. - голову комісії про результати письмового іспиту на заміщення
вакантної  посади  головного  спеціаліста  відділу  з  питань  внутрішньої  політики
виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
Письмовий іспит склали з такими результатами: 
- Зеленська Вікторія Юріївна  — 19,9 балів
2) Погорелова О.В. - голову комісії про результати письмового іспиту на заміщення
вакантної  посади  провідного  спеціаліста  відділу  з  питань  внутрішньої  політики
виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
Письмовий іспит склали з такими результатами: 
- Котлярова Олена Миколаївна  — 21 бал
- Романченко Юлія Андріївна — 12,2 бали
За  результатами  проведеного  письмового  іспиту  таким,  що  успішно  його  склали
(відповідно Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових
осіб місцевого самоврядування Лиманської міської ради та її виконавчих органів), є:
Зеленська Вікторія Юріївна та Котлярова Олена Миколаївна.
На підставі результатів письмового іспиту конкурсна комісія  виконавчого комітету
Лиманської міської ради 
ВИРІШИЛА:
1)  Рекомендувати  міському  голові  призначити  на  вакантну  посаду  головного
спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету  Лиманської
міської ради  — Зеленську Вікторію Юріївну, як таку, що успішно склала письмовий
іспит (загальна сума балів — 19,9 балів)
За — 7
Проти — 0
Утримались — 0 
2)  Рекомендувати  міському  голові  призначити  на  вакантну  посаду  провідного
спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету  Лиманської
міської  ради  —  Котлярову  Олену  Миколаївну,  як  таку,  що  успішно  склала
письмовий іспит (загальна сума балів — 21 бал)
За — 7
Проти — 0
Утримались — 0 
3). Секретарю конкурсної комісії (Коровченко)  повідомить усіх конкурсантів про 
результати конкурсу, відповідно чинного законодавства.

 Голова комісії                                          О.В. Погорелов

         Секретар комісії        О.В. Коровченко

                       

    



       Члени комісії       
       Ю.А. Афонін

       О.В. Донцова

       І.Л. Сироватська

       О.В. Безгубов

                           Г.М. Біленко

      

          

          

           


