
протокол N}l
засиання 1сoнrсypcнoi koмicii Управлiння з питань надзвичайних

сиryачiй та цивiльного захисту населення Миколаiвськоi мiськоi Ради

01.10.2019р. 09.00 год

Присутнi

Голова KoMicii:

Члени KoMiciI:

Тунiтовський О.В.

Жмур С.О.

Кретов Р.О.

Секретар KoMicii: Баковська Т.А.

Запрошено: начаJIьника управлiння Герасiменю о.д. та

вiддiлу бухгшrтерського облiку та звiтностi BaxTiHy О.В.

1. Про розгляд документiв кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади

начальника

облiку та звiтностi
MicbKoT ради.

спецiалiста 1 категорii вiддiлу бухгалтерського

управлiння з питань НС та ЦЗН Миколаiвськоi

1. СЛУХАЛИ:
Секретаря конкурсноТ комШ - Баковську Т.А.
Яка проiнформувz}JIа, що згiдно наказу начЕuIьника управлiння ВiД 27.08.19

Ns29 повторно оголошено проведення конкурсу на замiщення вакантноi

посади спецiалiста 1 категорii вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi

управлiння з питанъ НС та ЦЗН МиколаiЪсъкоi MicbKoT ради.
вимоги до посади i оголошення про проведення конкурсу

опублiковано в газетi <Вечерний Николаев> вiд 29.08.19 (копiя додаеться).

,Щля участi в KoHKypci заяви з необхiдними документами под€tли:

Зуева Ольга Сергiiвна, 1977 р.н. - мас повну вищу ocBiTy:

миколаiвський полiтехнiчний TexHikyM, Зо спецiальнiстю
"Бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарськоi дiялъностi",
здобула кваrriфiкацiю бухг€LгIтер, 1995р.

Мико.гgiвське регiоналъне представництво вищого навчzLпьного

закJIаду ООЫдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини
'lУKpaiHa", отримаJIа базову виЩу ocBiTy за напрямком пiдготовки
o'EKoHoMiKa i пiдприемництво" та здобула квалiфiкацiю бакалавра

економiки i пiдприемництва, 2004р.



-.ii't

Нацiональний унiверситет кораблебудування iMeHi адц\,Iiрала

Макарова, отримаJIа повну вищу ocBiry за спецiалънiстю o'EKoHoMiKa

пiдприемства", та здобула квалiфiкацiю спецiалiста з економiки, 2004р.
Стаж: 18 poKiB 8 Mic.
сiмейний стан: замiжня.

Устенко Олена €вгенiiвна, 1973р.н. - мае повну вищу ocBiTy.
У |995 роцi закiнчила Миколаiвський сiльськогосподарський

iнститут, отримаJIа повну вищу ocBiTy за спецiальнiстю "Облiк i аудит",
та здобула квалiфiкацiю "EKoHoMicTa по бухгалтерському облiку i
фiнансах".
Стаж: 21 piK 1 Mic.
сiмейний стан: замiжня.

Пiсля ознайомлення з документами, берl^rи до уваги досвiд
роботи, знання специфiки роботи, конкурсна комiсiя дiйшла висновку

УХВАЛИТИ:
до участi в KoHKypci на замiщення вакантноi посади спецiалiста 1 категорiТ
вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi управлiння з питанъ НС та

ЦЗН Миколаiвськоi MicbKoi ради, доцустити кандидатiв.

2. Про проведення спiвбесiди на замiщення вакантноi цосади
спецiалiста 1 категорii вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
управлiння з питань НС та ЦЗ населення МиколаТвськоi MicbKoi
Ради.

З метою об'ективноi оцiнки та особистих якостей кандидата на
вакантну посади спецiалiста 1 категорii вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, проведено спiвбесiду.

Устенко О.е. на спiвбесiду та конкурс не з'явилася.

Спiвбесiда здiйснюетъся з метою виявлення вiдповiдностi кандидата на
зайняття посади, профiлю компетентностi вiдповiдноi посади. Цей етагi

дозвоJuIс виявити, KpiM знань законодавства про службу в органах
мiсцевого самоврядуваннrI, що й особистi та професiйнi якостi майбутнього
гlрацiвника.

Зуева О.С. змiстовно вiдповiдала на Bci запитання членiв конкурсноТ
KoMicii. Вiдповiдi були чiткими, Iтоказуючи що Ольга Сергiiвна може
забезпечити виконання практичних завданъ професiйного характеру на

доброму piBHi.



СЛУХАЛИ:

}:a,lБir" f,Ы;"йо orono-e'o проведення конкУрсУ на ЗаМlЩення

вакантноi посади спецiалiсru r *uБорii вrллiлу бухгалтерс.ь,кого облiку та

звiтностi управлiння З ,r"rurru йс та цзн Миколаiвськот MicbkoT ради,

Вимоги оо 
---"o,uo" i оголошення про проведенн,I конкурсу

огrублiкОванО в газетi кВечернИй Николаев> вiД z0,oB,zбr9 (копiя додасться),

,Щля участi в KoHKypci заяви подали 2 кандидата,

устенко о.с. вiд участi в Йпур.i вiдмовилu,l_ l1T::ii::_lo Рi-еННЯ

конкурсноi комiсii, by.uu О.С. була допущена до yracTi в конкурс1,

Застугtник начальника 
-ynpu"ni""", 

Тупiтовсъкий о,в,, ознайомив

кандидата на замill.ення вакантноi посади спЁцiшriста 1 категорii вiддiлу

бУхгалтерсЬкоГооблiкУТазвiтностiЗУсвУо.С.ЗПоряДкоМпроВеДення

3.ПроПроВеДенняконкурсУназамiЩенняВакантноiПосаДЕспецiалiста
1 категорii вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi управлiння з

питань Нс та цdн Миколаiвськоi Micbkoi Рпди,

iспиту.
зуева о.с. проiнформована про тривалiстъ та порядок проведення

iспиту. iй запрогrопrоuurо 
^zo 

(дuuдц"r") .*ru*енацiйних бiлетiв на вибiр,

оцiнюваннявiдповiдейпроВоДилосявсiма"о1-.JЗ''"ЧленаМи
Ko'Kypc'oi KoMicii, якi прийняли b.rinu", рiшення щодо оцiнки вiдповiдi на

кожне питання екзаменацiйного бiлета,

Пiдбиття пiдсумку iспиту здiйснювуо:" -п"l:y_a:ё.::i:lбалiв за

кожне гIитанЕя i занесенr" uu.й"ноl суми балiв в екзаменацiйну вlдомlсть,

Учасниця конкурсу в результатi проведеного iспиту отримаJIа наступнi

оцiнки:

4. IIро шiдсумки результатiв конкурсу,

GWХАЛИ:
секретаря KoнKypcHoi KoMicii Баковсъку т,А,,

конкурснот koMicii та претендентку на замlщення

Зуева О.С.

сгriвбесiди, враховуючи
конкурсна комiсiя

бiлет Ns 8 оцiнка - 24

яка повiдомила членiв

BaKaHTHoi посади, про

результати icx"i*T;"*" 
проведеного писъмового iспиту кандидат зуева о.с,

успiшно склаJIа iспит,
На пiдставi розгляду документiв, результату iспиту та

,u особистi якостi, стаж роботи,
,ду поданих
професiйнi



ВИРIШИЛА:

Рекомендувати нач€шъникууправлiння Герасiменi О.А.
на посаду спецiалiста 1 категорii вiддiлу бухгалтерського
звiтностi Зуеву Ольry СергiiЪну, як таку що пройшла
вiдбiр.

призначити
облiку та

конкурсний

4
0

Заяв та скарг

Голова KoMicii:

rIлени KoMiciT:

iсiю не поступ€LгIо.

Тунiтовський О.В.

Жмур С.О.

Кретов Р.О.

Баковська Т.А.

у конку

Секретар KoMiciT:

?ф"аiО,лrrr*r-а
ё,{,р о с

рз " /0,2а/!у



I

Екзаменацiйна вiдомiсть

проведення iспиry кандидатiв на замiщення вакантноi посади

посадових осiб мiсцевого самоврядраншI конкурсною комiсiсю

угrравлiннrl з питанъ надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту
Еаселення Миколаiвськоi мiсъкоi ради

вiд " 0_!_" жовтня 2019р

згiдно з Порядком проведення iспиry, зz}твердженим Миколаiвським мiським

головою вiд 16.08.11 та наказом начальника управлiння вiд 04.09.12 Ns46

Секретар KoMicii:

Кретов Р.О.

Баковсъка Т.А.

N
з/п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

Посада, на яку
претендуе
кандидат

КатегорЬ
посади, на яху
претендуе
кандидат

Номер
бiпеry

Загальна сума
балiв

1 Зуева Ольга
Сергiiвна

спецiалiст 1

категорii
вiддiлу
бухгалтерського
облiку та
звiтностi

//

yI 8 24

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Тунiтовський О.В.

}Ifuyp С.О.

са,"q,2аддц^,р ydlc( ?И ОЗ./С-r"r*


