
 
 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ  
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

Музиківської сільської ради, згідно з Порядком проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб, 

затвердженим розпорядженням №22 від 28 жовтня 2011 року,  
з внесеними змінами розпорядженнями №14 від 10.03.2017 року,  

№12-к від 01.08.2017 року, №26-к від 20.09.2017, №12-к/тр від 
20.02.2018, №28-к/тр від 12.06.2019 року, №47 к/тр від 03.07.2019, 

 
від "17" лютого 2020 року 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові кандидата 

Посада, на яку претендує 
кандидат 

Категорія посади, на 
яку претендує 

кандидат 

Номер білета Загальна 
сума балів 

1. Сальнікова Юлія 
Валеріївна  

Начальник відділу освіти 
та гуманітарного розвитку   

шоста  
 категорія 

12  
(дванадцятий)

5 
(п’ять) 

 
Голова комісії        Л.С. ПОГРІБНА 
 
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ  
 

 
ПОЛТОРАК І.Є. 
 
ГОРДОВЕНКО В.П. 
 
НАСОНОВА Ж.Ж.  

 
 
  



 
ПРОТОКОЛ №01 

 
Засідання конкурсної комісії 

 
Музиківської сільської ради 

17.02.2020            с. Музиківка 
 

Присутні: 
Голова комісії – Погрібна Л.С.  
Члени комісії – Полторак І.Є.  

Гордовенко В.П. 
Насонова Ж.Ж. 

 
Порядок денний  

1. Затвердження результатів іспиту на заміщення вакантної посади 
начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської 
сільської ради. 

 
СЛУХАЛИ: 

Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка повідомила, що іспит на 
заміщення вакантної посади начальника відділу  Музиківської сільської 
ради проводився відповідно до Загального порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, 
затвердженого наказом Головного управління державної служби 
України разом з Національною академією державного управління при 
Президенті України від 10.05.02 та розпорядження №10-к від 2 лютого 
2017 року  з внесеними змінами розпорядженнями №14 від 10.03.2017 
року та №12-к від 01.08.2017 року, №12-к/тр від 20.02.2018 року, №28-
к/тр від 12.06.2019, №47 к/тр від 03.07.2019. Оголошення щодо 
проведення конкурсу опубліковане на офіційному сайті  
https://muzykivskaotg.gov.ua/news/muzikivska-silska-rada-ogoloshu-konkurs-na-
zamischennya-vakantnoi-posadi-nachalnika-viddilu-osviti-ta-gumanitarnogo-rozvitku,  в 
газеті Придніпровська зірка №2(8345) від 10 січня 2020 року, сайті 
Білозерка.Інфо https://bilozerka.info/muzikivska-silska-rada-ogoloshuye-konkurs-na-
zamishhennya-vakantno%d1%97-posadi-3/. Для участі в конкурсі на заміщення 
вакантної посади надано заяву від одного кандидата. Кандидату 
відмовлено в допуску до конкурсу у зв’язку з невідповідністю 
встановленим вимогам, а саме відсутністю досвіду роботи на керівних 
посадах. Кандидат подав повторну заяву з наполяганням на участі в 
конкурсі. Враховуючи те, що особа вчасно подала всі документи для 
участі в конкурсі, має відповідну освіту та стаж роботи в закладах 
освіти, успішно виконувала покладені на неї завдання на посаді 
інспектора з культури та спорту відділу освіти та гуманітарного 
розвитку, керуючись пунктом 17 Постанови КМУ «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 



державних службовців» №169 від 15.02.2002 року (зі змінами) та у 
зв’язку з відсутністю інших кандидатів на посаду гр. Сальнікова Юлія 
Валеріївна була допущена до участі в конкурсі. 

Під час проведення іспиту перевірялися знання Конституції України, 
Законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», а також 
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
Музиківської сільської ради. 
 
Результати іспиту: 

Сальнікова Юлія  – 5 балів. 
 
ГОЛОВА:  

За результатами іспиту та співбесіди пропоную рекомендувати голові 
Музиківської сільської ради: 

1. Призначити Сальнікову Юлію Валеріївну на посаду начальника відділу 
освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради як таку, що 
прийняла участь в іспиті для заміщення посади 

 
Голова комісії ставить питання на голосування. 
 
СХВАЛИЛИ:  

За результатами іспиту та співбесіди рекомендувати голові Музиківської 
сільської ради Лейбзону С.Н.: 

1. Призначити Сальнікову Юлію Валеріївну на посаду начальника відділу 
освіти Музиківської сільської ради як таку, що прийняла участь в іспиті 
для заміщення посади 

 
Голова комісії         Л.С. ПОГРІБНА 
 
 
Члени комісії  

 
ПОЛТОРАК І.Є. 
 
ГОРДОВЕНКО В.П. 
 
НАСОНОВА Ж.Ж. 


