
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання конкурсної комісії 
 

від 17 грудня 2021 року 

 

На засіданні присутні:  
 

Балакірєва С.М. – голова комісії 
Колодяжний С.О. - заступник голови  комісії 
Магер Н.І. – секретар комісії 
Члени комісії: 

Мосін О.В. 

Вергун С.О. 

Головко О.М. 

Чередніченко Н.Ю. 

Чубар В.Л. 
 

 

Запрошені: 

- начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Роман Лунгол; 

- начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук; 

- заступник начальника юридичного управління - начальник відділу 

представництва інтересів в судах Дмитро Татарко 
 

«Ухвалили»: Розпочати робоче засідання комісії.  
За    _8_    Проти ____     Утримались ____   

 

 

Порядок денний 
 

1. Розгляд заяв та документів на участь у конкурсі на заміщення вакантних 

посад 
 

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища  
 

 посада: головний спеціаліст відділу регулювання земельних відносин   
 

 Кандидати на посаду: 

 ОСОБА 1 

 ОСОБА 2 

 ОСОБА 3 
 

Управління охорони здоров’я 
 

 посада: головний спеціаліст відділу фінансово-правового 

забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності 
 

Кандидати на посаду: 

 ОСОБА 4 

 ОСОБА 5 

 



2. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

 

 Затвердити порядок денний проголосували одноголосно. 
 

 

СЛУХАЛИ: 
 

 

1. Про розгляд заяв та документів на участь у конкурсі на заміщення  

вакантних посад 

 

Доповідала:  Наталія Магер щодо 
 

 

кандидатів на посаду  головного спеціаліста відділу регулювання 

земельних відносин управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  
 

ОСОБА 1, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

ОСОБА 2, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

ОСОБА 3, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу фінансово-

правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності управління 

охорони здоров’я 
 

ОСОБА 4, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

ОСОБА 5, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

 

1. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 1 на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 

 

2. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 2 на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 

 

3. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 3 на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 

 

4. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 4 на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу фінансово-правового забезпечення, 
бухгалтерського обліку і звітності управління охорони здоров’я 

За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 

 



5. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 5 на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста відділу фінансово-правового забезпечення, 
бухгалтерського обліку і звітності управління охорони здоров’я 

За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 
 

 

СЛУХАЛИ: 
 

2. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад: 
 

2.1. Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 

відділу регулювання земельних відносин управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища 
 

Кандидати:  

 ОСОБА 1 

 ОСОБА 2 

 ОСОБА 3 
 

2.1.1. Проведення іспиту. Результати проведення іспиту заносяться до 

екзаменаційної відомості (додається) та оголошуються головою комісії в 

присутності кандидатів на посаду, членів комісії. 
2.1.2. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит. 
 

Результати голосування щодо визначення переможця: 
  

ПІБ за проти утрим.  примітка 

ОСОБА 1 8 - -  

ОСОБА 2 - - 8  

ОСОБА 3 - - 8  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати ОСОБУ 1 такою, що успішно склала іспит при конкурсному 

відборі та рекомендувати міському голові призначити її на посаду головного 

спеціаліста відділу регулювання земельних відносин управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 

2. Рекомендувати міському голові зарахувати ОСОБУ 2 та ОСОБУ 3 до 

кадрового резерву управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

За  _8 _    Проти ___    Утримались ___ 

2.2. Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-

юриста відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку  

і звітності управління охорони здоров’я 
 

Кандидати:  

 ОСОБА 4 

 ОСОБА 5 
 



2.2.1. Проведення іспиту.  Результати проведення іспиту заносяться до 

екзаменаційної відомості (додається) та оголошуються головою комісії в 

присутності кандидатів на посаду, членів комісії. 
2.2.2. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит. 
 В результаті проведеної співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної 

посади головного спеціаліста-юриста відділу фінансово-правового 

забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності управління охорони здоров’я 

ОСОБІ 5 та ОСОБІ 4 були поставлені наступні запитання: Дайте визначення 

«посадової особи органу місцевого самоврядування» та який порядок прийняття 

на службу в органи місцевого самоврядування? Яким чином здійснюється 

фінансування галузі охорони здоров’я на місцевому рівні?  

На поставлені запитання ОСОБА 4 надав вичерпні відповіді, ОСОБА 5 - 

неповні відповіді. 
Результати голосування щодо визначення переможця: 

 

ПІБ за проти утрим.  примітка 

ОСОБА 4 8 - -  

ОСОБА 5 - - 8  
 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Вважати ОСОБУ 4 таким, що успішно склав іспит при конкурсному 

відборі та рекомендувати міському голові призначити його на посаду головного 

спеціаліста-юриста відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського 

обліку і звітності управління охорони здоров’я. 

За  _8_    Проти ___    Утримались ___ 

2. Рекомендувати міському голові зарахувати ОСОБУ 5 до кадрового 

резерву управління охорони здоров’я. 

За  _8 _    Проти ___    Утримались ___ 

 

Голова комісії                          _____________________  Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

Заступник голови комісії    _____________________  Сергій КОЛОДЯЖНИЙ   
 

Секретар комісії       _____________________  Наталія МАГЕР 

 

Члени комісії        _____________________  Олександр МОСІН 

 

        _____________________  Олександр ВЕРГУН 

 

         _____________________  Олександр ГОЛОВКО 

 

        _____________________  Наталя ЧЕРЕДНІЧЕНКО 

 

         _____________________  Вікторія ЧУБАР 


