
ПРОТОКОЛ  № 13 

засідання конкурсної комісії  виконавчого комітету Лиманської міської ради 

щодо розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад 

 

23.07.2021 р. 

час проведення: з  12.30 до 13.00     
      

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 оголошення результатів письмового іспиту на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу з питань запобігання та виявлення корупції   

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ:         

1. Погорелова О.В. - голову конкурсної комісії про результати письмового іспиту  на 

заміщення вакантної посади головного  спеціаліста відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

Письмовий іспит склали за такими результатами: 

- Прохоров Олег Володимирович — 19,6 балів 

- Онищенко Іван Олександрович — 14,1 балів 

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 

Прохоров Олег Володимирович. 

На підставі результатів письмового іспиту конкурсна комісія  виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

1). Рекомендувати міському голові призначити на посаду головного  спеціаліста 

відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Лиманської 

міської ради — Прохорова Олега Володимировича, як такого, що успішно склав 

письмовий іспит (загальна сума балів — 19,6) 

 

 



За - 8 

Проти - 0 

Утримались - 0 

Не голосували — 0 

 

2). Секретарю конкурсної комісії  (Коровченко) повідомити усіх конкурсантів про 

результати конкурсу, відповідно чинного законодавства. 

 

 

  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. ___________ 


