
ПРОТОКОЛ  № 15
засідання конкурсної комісії  виконавчого комітету Лиманської міської ради

щодо розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад

10.09.2021 р.

час проведення: з 13.00 до 15.00
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:
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

Донцова Олеся Валентинівна                Начальник загального відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

Відсутні:
Біленко Галина Миколаївна начальник відділу Державної реєстрації 

виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

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 економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету
Лиманської міської ради (1 штатна одиниця).
Слухали:  
1) Погорелова О.В. - голову комісії про результати письмового іспиту на заміщення
вакантної  посади  головного  спеціаліста  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі
виконавчого комітету Лиманської міської ради.
На засіданні конкурсної комісії 01.09.2021 року були допущені до письмового іспиту
5  кандидатів  на  вакантні  посади.  Усім  було  повідомлено  про  дату,  час  і  місце
проведення іспиту 06.09.2021 р. о 13.00 годині. 
Письмовий іспит склали з такими результатами: 



- Філоненко Валентин Леонідович - 18 балів
- Романенко Ірина Михайлівна — 11,4 балів
- Онищенко Іван Олександрович - 23 бали
- Яковенко Ольга Вікторівна — 15,7 балів
- Полякова Вікторія Василівна — 14,8 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:
Філоненко Валентин Леонідович,  Онищенко Іван Олександрович,  Яковенко Ольга
Вікторівна
На підставі результатів письмового іспиту конкурсна комісія  виконавчого комітету
Лиманської міської ради 
Голосували:
За - 7
Проти - 0
Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати міському голові призначити на вакантну посаду головного
спеціаліста  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  виконавчого  комітету
Лиманської міської ради  — Онищенко Івана Олександровича, як такого, що успішно
склав письмовий іспит та набрав найбільші бали серед конкурсантів.

Рекомендувати  міському  голові  внести  до  кадрового  резерву  на  посаду
головного  спеціаліста  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  Філоненко
В.Л., як такого що успішно склав письмовий іспит (загальна сума балів — 18).

2).  Секретарю  конкурсної  комісії  (Коровченко)  повідомить  усіх  конкурсантів  про
результати  конкурсу,  відповідно  чинного  законодавства  та  розмістити  протокол
засідання конкурсної комісії на сайті міської ради.

 Голова комісії                                          О.В. Погорелов

          Секретар комісії        О.В. Коровченко
                       

          Члени комісії        Н.П. Авдєєнко

       Ю.А. Афонін

       О.В. Донцова

       І.Л. Сироватська

       О.В. Безгубов

    


