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засідання конкурсної комісії Лозівської міської ради 

Харківської області від 04 березня 2020 року

Присутні:
Голова конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії 
Члени конкурсної комісії:

О.М.Жидков
Н.Ю.Мішуточкіна

С.О.Гранкін 
Т.С.Мосенцева 
О.О.Прасол 
О.С.Степанова

На засіданні конкурсної комісії були відсутні; 
Кушнір Ю.В. - заступник голови конкурсної комісії відпустка.

На засідання конкурсної ко.місії було запрошено начальника управління прані та 
соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області Кіпкало ІТВ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

II. Про проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення управління праці 
та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області.

II. СЛУХАЛИ:
1. Голову конкурсної ко.місії Жидкова О.М.. який проінфор.мував іцо відповідно до

Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних с.і\жбовців. 
затвердженого постановою Кабінету \4іністрів України від 15.02.2002 Х" 160
(зі змінами), порядків проведення конкурсу та іспиту кандидагів па заміїцепня ваканінмх 
посад посадових осіб місцевого самоврядування Лозівської міської ради Харківської 
області та її виконавчих органів, затверджених розпорядженням .міського голови від
23.09.2019 Хо 205-од, враховуючи лист начапьника управління праці та соціального 
захисту населення Лозівської міської ради Харківської області Кіпка.зо В.В. від
24.01.2020 Х° 01-01-23/01/680, розпорядженням міського голови від 24.01.2020 X« 54-к. 
листом від 27.01.2020 Х° 02-13-12/108 було оголошено конкурс на за.міщення тимчасово 
вакантної посади головного спеціаліста ві.дділу бухгалтерського обліку та фінансового 
забезпечення управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради 
Харківської області.

Інформація про наявність вакансії доведена до працівників Лозівської .міської ради 
Харківської області та її виконавчих органів.

Оголошення про проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посад> 
опубліковані в газеті «Голос Лозівщини» 31.01.2020 Хя 9-10(копія додасться) га на 
офіційному веб-сайті Лозівської міської ради Харківської області.

2. Секретаря конкурсної комісії Мішуточкіпу П.Ю.. яка повідоми.іа. що на 
заміщення ти.мчасово вакантної посади головного спеціаліста відділу бухга.ттерського 
обліку та фінансового забезпечення управління праці та соціального захисту насе.іешія 
Лозівської .міської ради Харківської області подали документи:

Білоконь Світлана Іванівна;
Мацейко Олена Єві енівна;
■Мпнко Людмила Олексіївна;
Проценко Лариса Володи.мирівна.



Відповідно до рішення конкурсної комісії (протокол від 02.03.2020 № 01) 
кандидатів допущено до участі в конкурсі.

1'олова конкурсної комісії Жидков О.М. ознайомив членів комісії та кандидатів на 
за.міщсння ти.мчасово вакантної посади гoлoв^^ol'o спеціаліста віііділу бухгазтсрського 
обліку та фінансового забезпечення уиравліния праці та соціа;іьного за.чисіу иасе.іення 
Лозівської .міської ради Харківської області з порядком проведення іспиту.

На іспиті 04 березня 2020 року Білоконь Світлана Іванівна з 
15 екзаменаційних білетів вибрала білет № З .

Екзаменаційний білет № З включав такі запитання:
1. Об'єкти права власності Українського народу.
2. Право на службу в органах .місцевого самоврядування. Основні принципи служби

в органах місцевого самоврядування.
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції.
4. Основні вимоги щодо виконання кошторису.
5. Порядок внесення змін до кошторисів бюджетних установ.

Па питання екзаменаційного білету Білоконь С.І. відповіла із загатьною сумою 
дванадцять балів (відповіді додаюіься).

На іспиті 04 березня 2020 року Мацейко О.існа Свгснівіїа з 
15 екзаменаційних білетів вибрала білет № 12.

Екзаменаційний білет № 12 включав такі запитання:
1. Склад Кабінету Міністрів України.
2. Прийняття на службу в органи .місцевого самоврядування.
3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
4. Первісна вартість об'єкта основних засобів.
5. Переоцінка основних засобів.

На питання екза.менаційного білету Мацейко О.Є. відповіла із загальною сумою 
дванадцять балів (відповіді додаються).

На іспиті 04 березня 2020 року .Мішко Людмила Олексіївна 
з 15 екзаменаційних білетів вибрала білет № 5.

Екзаменаційний білсі № 5 включав іакі запигания:
1. Державні символи України.
2. Основні обов'язки поса,лових осіб місцевоіо самоврядування. Основні права

посадових осіб місцевого самоврядування.
3. Обмеження щодо використання службового становища, су.місництва та суміщення

з інши.ми видами діяльності.
4. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.
5. Складання бюджетного запиту.

На питання екзаменаційного білету Минко Л.О. відповіла із загатьною су.мою 
десять балів (відповіді додаються).

На іспиті 04 березня 2020 року Проценко Лариса Володимирівна 
з 15 екзаменаційних білетів вибрала білет № 9.

Екза.менаційний білет № 9 включав такі запитання:
1. Державний бюджет У країни.
2. Присяга посадових осіб місцевого са.моврядуванпя. І’раничний вік перебуиання на 

службі в органах місцевого самоврядування. Підстави припинення служби в 
органах місцевого самоврядування.

3. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих 
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування.



4. Прострочена дебіторська та кредиторська заборі ованість.
5. Неці.тьове використання бюджетних коштів.

На питання екзаменаційного білету Проценко Л.В. відповіла із загальною с\\іою 
дванадцять балів (відповіді долаються).

Голова конкурсної комісії Жидков О.М. повідомив членів конкурсної комісії та 
кандидатів на заміщення вакантної посади про результати іспиту.

Кандидати Білоконь Світлана Іванівна, Мацейко Олена Євгенівна. \4инко 
Людмила Олексіївна та Проценко Лариса Володимирівна набрати .менше 50 відсотків від 
максимальної суми балів і вважаються такими, що не склали іспит та не можуть бу ти 
допущені до індивідуальної співбесіди.

На підставі розгляду поданих документів та результатів іспиту конкурсна ко.місія 
(«за» - 6 чоловік; «проти» - 0)
ВИРІШИЛА:

Не рекомендувати міському голові ,лля призначення на тимчасово вакантіп посал> 
головного спеціаліста ві.лділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення 
управління прані та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської 
області Бі.іоконь Світлану Іванівну. Манейісо Олену Євгенівну. .Мипко Люлми;і\ 
Олексіївну та Ироцеико Ларису Володимирівну.

Заяв та скарг до конкурсної ко.місії не надходило.

Голова конкурсної комісії 

Секретар конкурсної комісії

О.М.Жидков

Н.Ю.Міїїіуточкіна


