
ПРОТОКОЛ  №  12 

засідання конкурсної комісії  виконавчого комітету Лиманської міської ради 

щодо розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад 

 

20.07.2021 р. 

час проведення: з  13.00 до 14.00     
      

Присутні: 

Голова комісії: Погорелов О.В. - керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради,   

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

виконавчого комітету Лиманської міської ради.   

Члени комісії: 

  Авдєєнко Н.П. - заступник міського голови;  

  Афонін Ю.А. - заступник міського голови;     

 Сроватська І.Л. - заступника міського голови; 

  Біленко Г.М. - начальник відділу державної реєстрації; 

  Безгубов О.В. - начальник відділу з питань праці; 

  Донцова О.В. - начальник загального відділу. 

Відсутні:  
Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу. 
   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд документів поданих особами, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі на заміщення вакантної посади: 

-  головного  спеціаліста відділу з питань запобігання та виявлення корупції   

виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

2. Прийняття рішення про допущення кандидатів до іспиту на заміщення вакантної 

посади. 

3. Визначення дати проведення письмового іспиту. 

СЛУХАЛИ:         

1. Погорелова О.В. - голову конкурсної комісії який проінформував, що відповідно 

до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування   було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади 

головного  спеціаліста відділу з питань запобігання та виявлення корупції   

виконавчого комітету Лиманської міської ради — 1 штатна одиниця. Інформацію про 

проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів на заміщення вищезазначених 

вакантної посади було розміщено на сайті Лиманської міської ради. Для кандидатів 

на заміщення вакантних посад встановлені відповідні  вимоги зазначені у 

розпорядженні міського голови від 17.06.2021 р. № 114-О.  
 

2. Погорелова О.В. - голову комісії, який зазначив, що за період з 17.06.2021 р. По 

17.07.2021 року на заміщення  вакантної посади головного  спеціаліста відділу 

відділу з питань запобігання та виявлення корупції  виконавчого комітету 

Лиманської міської ради до конкурсної комісії надали документи 2 кандидати -  

Прохоров Олег Володимирович та Онищенко Іван Олександрович. 

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 



запобігання та виявлення корупції  виконавчого комітету Лиманської міської ради.  

Конкурсна комісія розглянувши документи кандидата Прохорова О. В., голосувала 

про допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади   

Голосували: 

За - 8 

Проти - 0 

Утримались - 0 

Не голосували — 0 

ВИРІШИЛА:  

Допустити до письмового іспиту Прохорова О. В. так, як документи  відповідають 

встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам конкурсу на посаду. 

3. Конкурсна комісія розглянувши документи кандидата Онищенко І.О. голосувала 

про допущення до участі у конкурсі на заміщення вищезазначеної вакантної посади.  

Голосували: 

За - 0 

Проти - 8 

Утримались - 0 

Не голосували — 0 

ВИРІШИЛА:  

Не допустити до письмового іспиту Онищенко І.О., так, як його освіта не відповідає  

встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам конкурсу на посаду. 

Відділу з питань кадрової роботи повідомити притендента про не допущення до 

письмового іспиту. Рекомендувати скористатися можливістю відповідно п. 4.6 

положення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування Лиманської міської ради та її виконавчих органів, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 03.12.2020 р. № 281- О.  

4. Визначили дату проведення письмового іспиту на заміщення  вакантної посади  

головного спеціаліста відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 

комітету Лиманської міської ради  21.07.2021 року о 15-00 (мала зала). 

 

 

 

  Голова комісії                                           О.В. Погорелов 

                
  

 

 

 

Члени комісії: 

   

  Авдєєнко Н.П.   ____________  

  Афонін Ю.А.     ____________     

 Сироватська І.Л.  ____________ 

  Біленко Г.М.      ____________ 

  Безгубов О.В.    ____________ 

  Донцова О.В.     ____________ 

  Коровченко О.В. ___________ 


