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IIОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд документiв кандидатiв Еа замiщення BaKaHTHoi посади
спецiалiста 1 категорii сектору з питань , надзвичайних сиryацiй та
цивiльного захисту населення в КорабельЕому районi MicTa Миколасва
управлiння з питань НС та ЦЗН МиколаiЪськоi MicbKoi ради

1. СЛУХАЛИ:
Секретаря концчрсноi KoMiciT - Баковську Т.А.
Яка проiнформувал&, що згiдно наказу начаJIьника управлiння вiд 16.01 .2020
J\b7 оголошено проведення конкурсу на замiщення BaKaHTHoi посади спецiалiста 1

категорiТ сектору з питань надзвичаЙних сl',r.ryачiй та цивiльного захисту
населення в КорабельноIчry районi MicTa Миколаева управлiння з питань НС
та ЩЗН МиколаiвськоТ MicbKoT ради.

Вимоги до rrосади i оголошення про проведення конкурсу опублiковано в
газетi <Вечерний Николаев> вiд 21.01.2020 (копiя додасться).

Щля участi в KoHKypci заяву з необхiдними документами подiLли 4 кандидата:

Касьянов Валерiй Вiкторович, 1973 р.н. (47 poKiB) - мае повну вицIу ocBiry.
МиколаiЪський булiвельний TexHiKyM, за спецiальнiстю "TexHiK - MexaHiK

булiвельних машин", l992p.
Одеська дрржавна академiя архiтекryри та будiвництва та здобув

квалiфiкацiю "Iнженер-булiвельник об'сктiв водопостачання i водовiдведення",
200Зр.

З |992 по t999 piK проходив службу в Збройних Силах Украiни,
мiчман. З 1999 по 2014 piK проходив службу в ОВС, МНС, ДСНС УкраiЪи



(начальник вiддirrу техногенноТ безпеки ГУ ДСНС УкраiЪи в Миколаiвськiй
областi).

На даний час працюс iнженером з пожеrкноi безпеки та ЦЗ "ТОВ
"евт ГрейнО'.
Стаж: 27 poKiB
Сiмейний стан: одружений.

Кутовий IBaH Борисовичо |913 р.н. (47 poKiB)- мае повну вищу ocBiry.
Львiвське пожежно-технiчне училище, спецiальнiсть "Органiзацiя та

TexHiKa протипожежного призначення"о 2000р.
Львiвський iнстиryт пожежноi безпеки, спецiальнiсть ООПожежна безпека",

2005р.
З |996 по 2006 piK проходив слryжбу в органах внутрiшнiх справ в

MiHicTepcTBi з питань надзвичайних сиryацiй УкраiЪи.
201-0-20T4 - ДП "МиколаiЪський Рiчфлот" (АСК "Укррiчфлот") - начаJIьник
штабу цивiльного захисту.
У 201-4 роцi працював на посадi завiдувача сектором з fIитань цивiльного
захисту МиколаiвськоТ райдержадмiнiстрацiI.
201,4-2019 piK - завiдувач сектору мобiлiзацiйноi роботи та цивiльного захисту

ДП "Адмiнiстрацiя морських портiв УкраТни (Адмiнiстрацiя Миколаiвського
морського порту).

На даний час не lrрацюе.
Стаж: 24 pol<lT

Сiмейний стан: одружений.

Онуфрiева Наталiя ЛеонтiiЪна, 1967р.н. (53 роки) - мае riовну виIцу ocBiry.
У 1994 роцi закiнчила Нацiональний аграрний унiверситет, отрим€ша

tIовну вищу ocBiry та здобула квалiфiкачiю "EKoHoMicTa по бухгалтераькому
облiку i фiнансах", З 1998 lrо 20t2 plK працюв€uIа на шосадi с9кретаря
Афанасiiвськоi сiльськоi ради. На теперiшнiй час працюс в Адмiнiстрачii
Корабельного району головпим спецiалiстом вiддiлу бухгалтерського облiку.
Стаж: 28 poKiB
сiмейний стан: замiжня.

Чепелiнська Лариса Шавлiвна, 1960р.н" (59,5 poKiB) - мае повну вищу
ocBiry.

У 2011 роцi закiнчила МиколаiЪський педагогiчний унiверситет iM.
Сухомлинського, отримzша повIIу вищу ocBiTy за спецiальнiстю "Психолог".
З 1988 по 201'З piK проходила службу в пiдроздiлах МВС, МНС Украiни,
майор сrryжби ЩЗ.

На теперiшнiй час lrрацюе фахiвцем з питань цивiльного захисту
слryжби охоронй працi в Нацiональному унiверситетi кораблебудування iM.
Ад.мiрала Макарова.
Стаж: 42 poKlT
сiмейний стан: замiжня.



Пiсля ознайомлентш з документами Касьянова В.В., Кутового I.Б.,
Онуфрiсвоi Н.Л. та Чепелiнськоi Л.П., беручи до уваги досвiд роботи, знання
специфiки цивiльного захисту, конкурсна комiсiя дiйшла висновку

УХВАЛИТИ:
участь в KoнKypci на замiщеншI вакантноТ посади спецiалiста 1 категорiТ сектору з
питань надзвичайних сиryачiй та цивiльного захисту населеннrI в
Корабельному районi MicTa Миколаева управлiння з питань НС та ЦЗН
МиколаТвськоТ мiськоI ради, Bcix кандидатiв.

2. Про проведення спiвбесИи на замiщення вакантноi посади спецiалiста 1

категорii сектору з питань надзвичайних сиryацiй та цивiльного захисту
населення в Корабельному районi MicTa Миколаева управлiння з питань
НС та ЩЗ населення МиколаiЪськоi MicbKoi ради.

З метою об'ективноТ оцiнки та особистих якостей кандидатiв Касьянова
В.В., Онуфрiсвоi Н.Л. та Чепелiнськоi Л.П, на вакантну посаду спецiалiста 1

категорii сектору з питань надзвичайних сиryацiй та цивiльного захисту
населеншI в КорабельноIчry районi MicTa Миколаева lrроведено спiвбесiлу.
Кутовий I.Б. на конкурс не з'явився.

На поставленi запитання вiдповiдi KoHKypcaHTiB були чiткими, покtlзуючи,
що вони володiють знан}uIми, можуть забезпечити виконання практичних
завдань професiйного характеру на достатньому piBHi. Професiйний piBeHb та
досвiд роботи Касьянова В.В. значно вище та вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам.

3. Про проведення конкурсу на замiщення BaKaHTHoi посади спецiалiста 1

категорii сектору з пптань надзвичайних сиryацiй та цивiльного захисту
населення в Корабельному районi MicTa Миколасва управлiння з питань
НС та ЦЗН МиколаiЪськоi MicbKoi ради.

СЛУХАЛИ:
Секретаря конкурсноТ KoMiciT * Баковську Т.А.
яка проiнформувал&, що згiдно накЕву нач€Lпьника управлiння вiд 16.0t.2020 J\b7
оголошено проведення конкурсу на замiщеннrl вакантноТ посади спецiалiста 1

категорii сектору з питань надзвичайних сиryацiй та цивiльного захисту
населенIuI в Корабельному районi MicTa Миколаева управлiння з питань НС
та I]ЗН МиколаТвськоi MicbKoi ради.

Вимоги до посади i оголошення про проведеншI конкурсу огryблiковано в
газетi <Вечерний Николаев> вiд 21.01 .2020 (копiя додас-гься).

.Щля участi в KoHKypci заяви з необхiдними документами подали 4 кандидата.
Вiдповiдно до рiшеншI конкурсноi KoMiciI, були допущенi до участi в KoHKypci _ 3.
Кутовий I.Б. на конкурс н9 з'явився.

Засryпник начальника управлiння Тунiтовський О.В., ознайомив
кандидатiв на заМiщення вакантноТ посади спецiалiста 1 категорii сектору з
питань надзвичайних сиryацiй та цивiльного захисту населення в
Корабельному районi MicTa Миколасва з порядком проведення iспиry.

Письмовий iспит кандидати скJIЕtпи з такими результатами



Касьянов В.В.

Кутовий I.Б.

Онуфрiева Н.Л.

чепелiнська Л.п

Бiлет NЬ 6

вiдсутнiй

Бiлет NЬ 1

Бiлет NЪ 2

оцiнка - 2L

оцiнка - 21

оцiнка - 13

4. Про пiдсумки результатiв конкурсу.

СЛУХАЛИ:
секретаря конкурсноi KoMicii Баковську Т.А., яка повiдомила членiв

конкурсноi KoMiciT та претендентiв на замiщенtul BaKaHTHoi посади, про результати
iспиry. За результатами проведеного письмового iспиry кандидати успiшно
скJIаJIи iсцит.

Кандидати на посаду Касьянов .В. та Онуфрiсва Н.Л. набрали piBrry
кiлькiсть баrriв в письмовоIчry iспитi.

На пiдставi розгляду tIоданих документiв, результатiв iспиry та спiвбесiди,
конкурсна комiсiя

ВИРIШИЛА:

Рекомендувати начiшьниlсу управлiння Герасiменi О.А. призначити на
посаду спецiалiста 1 категорii секгору з питань надзвичайних сиryацiй та
цивiльного захисту населенIuI в Корабельному районi MicTa Миколасва

управлiння з питань НС та ЦЗ населеннlI МиколаiЪськоТ MicbKoi ради -Касьянова Ва"перiя Вiкторовича, професiйний piBeHb та досвiд роботи якого
вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам.

Вважати Касьянова В.В. переможцем конкурсного вiдбору.

ГОЛОСУВАJIИ:
(ЗА) - 4
(ПРоТИ) - 0
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вiд " 25 " дIQтQIQ_ 2020р

Екзаменацiйна вiдомiсть

проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантноТ шосади
посадових осiб мiсцевого самоврядування конкурсною комiсiсю

управлiннrl з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту
населеннrI МиколаiвськоТ MicbKoi ради

згiдно з Порядком проведення iспиry, затвердженим Миколаiвським мiським
головою вiд 1б.08.11 та наказом начальника управлiння вiд 04.09.12 J\Ь4б
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Номер
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Загальна
сума балiв

1

2

a
J

Касьянов
Валерiй
Вiкторович

Онуфрiева
Наталiя
леотнiiвна

чепелiнська
Лариса
Павлiвна

Спецiалiст 1 категорii
сектору з питань НС
та ЩЗН в Корабельному
районi MicTa Миколаева

Спецiалiст 1 категорiТ
сектору з пттгань НС
та I_{ЗН в Корабельному
районi MicTa Миколаева

Спецiалiст 1 категорiТ
сектору з гllл,гань НС
та ЩЗН в Корабельному
районi MicTa Миколаева
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