
 
 

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 "29" липня 2019 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. Котова Наталя 

Миколаївна  

Спеціаліст І категорії з молодіжної 

політики відділу освіти та 

гуманітарного розвитку   

сьома  

 категорія 

  

2. Марецька Ніна 

Володимирівна 

Спеціаліст ІІ категорії із соціальної 

роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»  

сьома  

 категорія 

  

 
Голова комісії        Л.С. Погрібна 

 

Члени комісії  

 

 

Полторак І.Є. 

 

Гордовенко В.П. 

 

Насонова Ж.Ж.  

 
 
  



 
ПРОТОКОЛ №02 

 

Засідання конкурсної комісії 

 

Музиківської сільської ради 

29.07.2019            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 вакантних посад 

спеціаліста І категорії з молодіжної політики відділу освіти та 

гуманітарного розвитку  та спеціаліста ІІ категорії із соціальної роботи 

відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Музиківської сільської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка повідомила, що іспит на 

заміщення вакантних посад спеціаліста І категорії з молодіжної політики 

відділу освіти та гуманітарного розвитку на час декретної відпустки основного 

працівника та спеціаліста ІІ категорії із соціальної роботи відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 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/spetsialista-ii-kategorii-z-sotsialnoi-roboti-

viddilu-tsentr-nadannya-administrativnih-poslug, 

https://muzykivskaotg.gov.ua/news/muzikivska-silska-rada-ogoloshu-konkurs-na-

zamischennya-vakantnoi-posadi-na-chas-dekretnoi-vidpustki-osnovnogo-pratsivnika- 

та в газеті Придніпровська зірка №26(8317) від 28 червня 2019 року. Для участі 

в конкурсі на заміщення двох  вакантних посад надано дві заяви від двох 

кандидатів на різні вакансії.  

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: 
Котова Наталя Миколаївна  – 5 балів. 

Марецька Ніна Володимирівна – 5 балів. 

 

ГОЛОВА:  

За результатами іспиту та співбесіди пропоную рекомендувати голові 

Музиківської сільської ради: 

1. Призначити Котову Наталю Миколаївну на посаду спеціаліста І категорії 

з молодіжної політики відділу освіти та гуманітарного розвитку  

Музиківської сільської ради на час декретної відпустки  основного 

працівника як таку, що прийняла участь в іспиті для заміщення посади 

2. Призначити Марецьку Ніну Володимирівну на посаду спеціаліста 

ІІ категорії із соціальної роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради як таку, що 

прийняла участь в іспиті для заміщення посади.  

Рекомендувати Марецькій Н.В. підвищити свій освітній рівень до рівня 

магістра. Документальне підтвердження щодо врахування рекомендації надати 

до 1.10.2019року до загального відділу Музиківської сільської ради.  

 

Голова комісії ставить питання на голосування. 

 

СХВАЛИЛИ:  

За результатами іспиту та співбесіди рекомендувати голові Музиківської 

сільської ради Лейбзону С.Н.: 

1. Призначити Котову Наталю Миколаївну на посаду спеціаліста І категорії 

з молодіжної політики відділу освіти та гуманітарного розвитку  

Музиківської сільської ради на час декретної відпустки  основного 

працівника як таку, що прийняла участь в іспиті для заміщення посади 

2. Призначити Марецьку Ніну Володимирівну на посаду спеціаліста 

ІІ категорії із соціальної роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради як таку, що 

прийняла участь в іспиті для заміщення посади.  

 

Рекомендувати Марецькій Н.В. підвищити свій освітній рівень до рівня 

магістра. Документальне підтвердження щодо врахування рекомендації надати 

до 1.10.2019року до загального відділу Музиківської сільської ради.  

 

Голова комісії          Л.С. Погрібна 

 

 

Члени комісії  

 

Полторак І.Є. 

 

Гордовенко В.П. 

 

Насонова Ж.Ж. 


