
ПРОТОКОЛ №4 
засідання конкурсної комісії 
Чернігівської міської ради 

від 28 березня 2019 року

Голова комісії

Заступник голови 
комісії

Фесенко С. І.

Ломако О. А.

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради - 
керуючий справами виконкому

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Секретар комісії Рубашенко Н. І. - начальник відділу кадрової роботи міської 
ради

Члени комісії: Дедущенко Н. М. - начальник відділу обліку та звітності 
міської ради

Кулешов Р. Ю. - головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання 
та виявлення корупції, мобілізаційної, 
оборонної та спеціальної роботи міської 
ради

Миколаєнко Р. С. - начальник юридичного відділу міської 
ради

Ткач А. В. - начальник відділу взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання 
та виявлення корупції, мобілізаційної, 
оборонної та спеціальної роботи міської 
ради, голова первинної профспілкової 
організації Чернігівської міської ради

Хоніч О. П. - заступник міського голови з питань
• діяльності виконавчих органів ради

Присутні: Шевчук О. І. - начальник управління культури та 
туризму міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 
місцевого самоврядування:

- начальника відділу культури управління культури та туризму міської 
ради;

- головного спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Фесенко С. І., який повідомив присутнім порядок денний. Зокрема, 
згідно з розпорядженнями міського голови від 22.02.2019 № 61-ркп, від 26.02.2019 
№ 65-ркп було оголошено конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб 
місцевого самоврядування:
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- начальника відділу культури управління культури та туризму міської 
ради;

- головного спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу міської ради.

Оголошення про конкурс:
на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого 

самоврядування - начальника відділу культури управління культури та туризму 
міської ради було розміщено 22 лютого 2019 року на офіційному веб-порталі 
Чернігівської міської ради в мережі Інтернет, а також прозвучало в телеефірі 
Телерадіоагентства "Новий Чернігів", документи на конкурс приймались упродовж 
ЗО календарних днів - з 22 лютого 2019 року по 23 березня 2019 року.

на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого 
самоврядування - головного спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу 
міської ради було розміщено 26 лютого 2019 року на офіційному веб-порталі 
Чернігівської міської ради в мережі Інтернет, а також прозвучало в телеефірі 
Телерадіоагентства "Новий Чернігів", документи на конкурс приймались упродовж 
ЗО календарних днів - з 26 лютого 2019 року по 27 березня 2019 року.

На розгляд конкурсної комісії надійшли:

- одна заява з необхідними документами від кандидата Петрової Галини 
Іванівни - на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого 
самоврядування - начальника відділу культури управління культури та туризму 
міської ради;

- дві заяви з необхідними документами від кандидатів на заміщення 
вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування - головного 
спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу міської ради, а саме:

Білик-Кусої Марини Володимирівни;
Кураш Аліни Михайлівни.

Учасники конкурсного відбору в установленому порядку заповнили обліково- 
кадрові документи, надали згоду на збір та обробку їх персональних даних, 
ознайомлені із Законом України "Про запобігання корупції", Законом України 
"Про очищення влади" та попереджені про проведення щодо них за результатами 
конкурсного відбору перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

Відділом кадрової роботи міської ради за погодженням із головою конкурсної 
комісії Фесенком С. І. визначено дату, місце і час проведення письмового іспиту - 
28 березня 2019 року у залі засідань виконавчого комітету міської ради: 
о 8-й годині - письмовий іспит, о 15-й годині - співбесіда, про що кандидатам було 
повідомлено заздалегідь.

28 березня 2019 року, о 8-й годині, до зали засідань виконавчого комітету 
міської ради на письмовий іспит прибули кандидати: Петрова Г. І., 
Білик-Куса А. М., Кураш А. М.

Перед початком письмового іспиту секретарем комісії Рубашенко Н. І. було 
проінформовано кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту. 
Інформація запитань у кандидатів не викликала.
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Члени конкурсної комісії та посадова особа з відповідного напряму діяльності, 
запрошена на засідання конкурсної комісії, ознайомились із загальними відомостями 
та обліково-кадровими документами кандидатів.
ВИСТУПИЛИ: Фесенко С. І., який запропонував, враховуючи освітньо- 
кваліфікаційний рівень та досвід роботи кандидатів, що відповідає вимогам, а також 
виробничу необхідність у заміщенні вакантної посади посадової особи місцевого 
самоврядування - начальника відділу культури управління культури та туризму 
міської ради, і те, що кандидат Петрова Г. І. наполягає на участі в конкурсі, як 
один кандидат на цю посаду, допустити до участі в конкурсі всіх кандидатів. 
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Допустити до участі в конкурсі всіх кандидатів.

У присутності членів конкурсної комісії було відкрито екзаменаційні білети 
за відповідними напрямами діяльності та запропоновано кандидатам за їх вибором:

Петрова Г. І. обрала білет № 10;
Білик-Куса М. В. - білет № 10;
Кураш А. М. - білет № 1.

По закінченню часу, відведеного на складання письмового іспиту, керуючись 
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 
"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби", відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами), Загального порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року 
№ 164, наказу Національного агентства України з питань державної служби 
від 27 квітня 2015 року № 87 "Про внесення змін до Загального порядку проведення 
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" та Порядку 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 
Чернігівської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови 
від 8 червня 2015 року № 153-р, членами конкурсної комісії та посадовою особою 
з відповідного напряму діяльності, запрошеною на засідання конкурсної комісії, була 
проведена перевірка відповідей на питання білетів та їх оцінювання.

Нижчезазначені кандидати набрали більше 50 відсотків від максимальної суми 
балів, а саме:

Петрова Г. І. - 23 бали;
Білик-Куса М. В. - 19 балів;
Кураш А. М. - 17 балів
і вважаються такими, що успішно склали письмовий іспит, та допущені до 

співбесіди.
Загальна сума балів іспиту по кожному кандидату окремо занесена до 

екзаменаційної відомості (додається).
28 березня 2019 року, о 15-й годині, у залі засідань виконавчого комітету 

міської ради, під час засідання конкурсної комісії з кандидатами проведена співбесіда.
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1. Співбесіда на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого 
самоврядування - начальника відділу культури управління культури та туризму 
міської ради.

Петрова Г. І. відповіла на запитання Фесенка С. І., Ткача А. В., 
Шевчука О. L, Хоніч О. П.
ВИСТУПИЛИ: Фесенко С. І., Хоніч О. П., Шевчук О. І., які запропонували за 
результатами письмового іспиту (23 бали) та успішної співбесіди із Петровою Г. L, а 
також враховуючи виробничу необхідність у заміщенні вакантної посади, 
рекомендувати міському голові Атрошенку В. А. призначити на вакантну посаду 
посадової особи місцевого самоврядування - начальника відділу культури 
управління культури та туризму міської ради - Петрову Галину Іванівну, як таку, 
що пройшла конкурсний відбір.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи успішні результати письмового іспиту та співбесіди із 
Петровою Г. І., а також виробничу необхідність у заміщенні вакантної посади, 
рекомендувати міському голові Атрошенку В. А. призначити на вакантну посаду 
посадової особи місцевого самоврядування - начальника відділу культури 
управління культури та туризму міської ради - Петрову Галину Іванівну, як таку, 
що пройшла конкурсний відбір.

2. Співбесіда на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого 
самоврядування - головного спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу 
міської ради.

Білик-Куса М. В. відповіла на запитання Фесенка С. І., Миколаєнка Р. С., 
Ткача А. В.

Кураш А. М. відповіла на запитання Фесенка С. І., частково відповіла на 
запитання Ткача А. В., Миколаєнка Р. С.
ВИСТУПИЛИ: Фесенко С. І., Миколаєнко Р. С., Ткач А. В., які запропонували 
за результатами письмового іспиту (19 балів) та успішної співбесіди 
із Білик-Кусою М. В., рекомендувати міському голові Атрошенку В. А. призначити 
на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування - головного 
спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу міської ради - Білик-Кусу 
Марину Володимирівну, як таку, що пройшла конкурсний відбір.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи успішні результати письмового іспиту і співбесіди із 
Білик-Кусою М. В., рекомендувати міському голові Атрошенку В. А. призначити на 
вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування - головного 
спеціаліста - юрисконсульта юридичного відділу міської ради - Білик-Кусу 
Марину Володимирівну, як таку, що пройшла конкурсний відбір.
ВИСТУПИЛИ: Фесенко С. І., який запропонував іншого кандидата на цю посаду, 
Кураш А. М., вважати такою, що не пройшла конкурсний відбір.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Кураш А. М. вважати такою, що не пройшла конкурсний відбір.
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Про результати конкурсу кандидатів повідомлено особисто в кінці засідання 
конкурсної комісії. Кандидату, який не пройшов конкурсний відбір, роз’яснено 
порядок для оскарження рішення конкурсної комісії.

Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії
Члени комісії:

Присутні:

І. Фесенко
О. А. Ломако
Н. І. Рубашенко

Р. С. Миколаєнко
- /А. В. Ткач—
г О.1І. Хоніч

\ О. І. Шевчук



Екзаменаційна відомість 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування Чернігівської міської ради

від 28 березня 2019 року

Згідно з Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення 
вакантних посад посадових осіб Чернігівської міської ради та її 
виконавчих органів, затвердженим розпорядженням міського голови 
від 8 червня 2015 року № 153-р,

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада, на яку претендує 
кандидат

Категорія 
посади, на 

яку 
претендує 
кандидат

Номер 
білету

Загаль 
на 

сума 
балів

1. Петрова 
Галина
Іванівна

Начальник відділу культури 
управління культури та
туризму міської ради

5 10 23

4. Білик-Куса
Марина
Володимирівна

Головний спеціаліст - 
юрисконсульт юридичного 
відділу міської ради

6 10 19

5. Кураш
Аліна
Михайлівна

Головний спеціаліст - 
юрисконсульт юридичного 
відділу міської ради

6 1 17

Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії

Присутні:
З результатами конкурсу ознайомлено:

. І. Фесенко
O. А. Ломако
Н. І. Рубашенко
Н. М. Дедущенко
P. Ю. Кулешов
Р. С. Миколаєнко
А. В. Ткач
О. П. Хоніч
О. І. Шевчук
Г. І. Петрова
М. В. Білик-Куса
А. М. Кураш


