
засИання конкурсноi KoMicii
та цивiльцого захисту

27.05.202lp.

Приqутнi

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Секретар KoMicii:

Запрошено:

ПРОТОКОЛ NЬl
Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй
населення Миколаiвськоi мiськоi ради

10.00 год

Тунiтовський О.В.

Жмур С.О.

Кретов Р.О.

Баковська Т.А.

Чернявського A.I. - завiдувача сектором з питань НС та ЩЗН

в I_{ентральному районi MicTa Миколаева

1. Про розгляд документiв кандидатiв на замiщення BaKaHTHoi посади
спецiалiста 1 категорii сектору з питань цадзвичайних сиryацiй та
цивiльного захисту населепЕя в Щептральному районi MicTa Миколаева
управлiння з питань НС та ЦЗН МиколаiЪськоi MicbKoi ради

1. СЛУХАЛИ:
Секретаря KoнrqypcHoi KoMiciT - Баковсьrсу Т.А.
Яка проiнформувал&, що згiдно нак€ву начiшьника управлiнrrя вiд 2|.04.202Т
Ns23 оголошено проведеншI конкурсу на замiщення вакатrгноi посади спецiалiста
1 категорii секгору з питань надзвичайних сrryацiй та цивiльного захисту
населеншI в ЩентральноIчry раЙонi MicTa Миколаева управлiння з питань НС
та ЩЗН МиколаiвськоТ мiськоi ради.

Вимоги до посади i оголошенrrя про цроведення конкурсу огryблiковано в
газетi <Вечерний Николаев> вiд 22.04.2021 (копiя додаетьоя).

'Щля участi в KoHKypci заяву з необхiдними документами подЕLпи 2 кандидата:

Бузун OKcarra Володимирiвна, 1980 р.н. (40 poKiB) - мае повну виIIIу ocBiry.
Закiнчила у 2000 роцi Вознесенський сiльськогосподарський TexHiKyM за

спецiальнiстrо "Правознавство" i здобула квалiфiкацiю юриста.
Закiнчила у 2006 роцi Одеський нацiона-пьний унiверситет iM. I.

МечнЙкова i отриц,rulа повну виIIIу ocBiry за спецiальнiстю "Правознавство" та
здобула ква-тriфiкацiю юриста.

На даний час не працюс.
Стаж: 7Mic. 12poKiB
Сiмейний стан: одружена.

I



Хижняк,Оксапа €вгенiвна, 1993р,н, (28 роlЪ) - мае повну u"ry о*у: 
:__

у 2015 poui закiнчила Й"*опчi"сiкlй "iui:::jl:T,,::iu'n'^" 
1М'

Сухомлинського, отримала .повну вицry .ocBiTy 
за спецiа,гlьнiстю "Початкова

ocBiTa,, та ,добу*' квалiфiкачiй органiзатора початковот освiти, вчителя

початковоi школи, практичний психолог,

З 20117 шо теперiшнiй час ttрацюс

вiддilry соцiалъного забезпечення в

,ер"rорiuльному центрi комплектуванIuI

iЙ"попuТ".u*Й обласний военкомат),

Стаж: 4 роки
сiмейний стан: замiжня,

на посадi провiдного спецiатriста

МиколаiЪсъкому обласному

та соцiальноi пiдтримки

ПiсляознайомленнlIЗДокУМеЕтамиБУзУно.В.таХижняко.е"берУчи
до уваги досвiд роботи, .rrurr" специфiки цивiльного захисту, конкурсна

комiсiя дiйшла висновку

ЖВАЛИТИ:
участь в KoнKypci на замiщеннll вакаrrгноi посади спецiаrriста t категорii сектору з

питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисry населенIuI в

ЩентральноIчryрайонiмiста]VIиколасв-алУправлiнняЗпитаньнСТацЗн
й"попuiuськоi MicbKoi ради, обох кандидатlв,

2. про проведенЕя спiвбесци на замiщення BaKaHTHoi посади спецiалiста 1

категорii сектору з питань надзвичайних ситуаuiй та цивiльного захисту

населення в щентральному panoHi MicTa миколасва управлiння з питань

НС та ЩЗ насел.ri"" Миколаiвськоi MicbKoi Ради.

З метою об'сктивноТ оцiнки та особистих якостей кандидатiв Бузун о,В, та

хижняк о.е. на вакантЕу посаду спецiалiста 1 категорii сектору з питань

надзвичайних сr.rryацiй та цивiлъного захисту населенн,I в Щентральному

p"Ib"r MicTa Миколасва проведено спiвбесiду,

На поставленi запитання вiдповiдi KoHKyp_caHTiB були чiткими, покtlзуючи,

що вони володiють знаннями, можуть забезпечrтти виконанIUI практичних

завдань гlрофесiйного характеру на достатньому piBHi,

3. Про проведення конкурсу на замiщенпя BaKaHTHoi посади спецiалiста 1

категорii сектору з питань падзвичайпих ситуачiй та цивiльного захисту

населення в Щептральному райопi MicTa Миколаева управлiнпя з питань

НС та ЦЗН Миколаiвськоi MicbKoi ради,

СЛУХАЛИ:
Секретаря концчрсноi KoMicii - Бакоllyл]*
яка проlнiрорМуБаJIа' щL' Jllлrlv lr*r\wJ _^_-- -. .. 

аДи спецiалiста
N;rr- о.Ёпо"iЬно проведення конщУрсу на замiщення вакантноl пос

--_-_:J._ 
,,,,-i -.цпгп "яYDтсjгVl категор11 cerсroPy 5 llдlcf,лD "-:i"-"-rл:*;;;-л." з питанъ Нс

"u..п.rrй 
в щентральному районi MicTa миколасва управлlншI

та ЩЗН МиколаiвськоI MicbKoT ради,



вимоги до посади i оголошення про проведення конкурсу огryблiковано в

газgгi <<Вечерний Николаев> вiд 22,04,2021.,

lщля участi в koHkypci заяви з необхiдними документами подtши2 кандидата,

Вiдповiдно до рiшення конкурсноi KoMicii, вони були догryщенi до участi в

KoHKypci.

засryпник начальника управлiнrrя Тунiтовський о,в" ознайомив

кандидатiв на замiщення вакантноi посади спецiалiста 1 категорiт сектору з

питань надзвичайних сиryачiй та цивiльного ,ч*::з 
_. 

населення в

ЩешграrrьноIчryрайонiмiстаМиколасваЗПоряДкоМПроВеДенняlсшитУ.

Письмовий iспит кандидати скJIаJIи з такими результатами

4. Про пiдсумки результатiв конкурсу,

СЛ)rхАЛи:
СекретаряконкУрсноiкомiсiiБаковсьщУТ.А.,якаповiДоМиЛачленlВ

конкурснот no*i.ii ,u .rр.r.rrделrтiв на замiщенIUI вакантноТ посади, про результати

iспиry. За результатами проведеного письмового iспиry кандидати успiшно

Бузун О.В.

Хижняк О"€.

скJItlJIи iспит.
Кандидати на

балiв в письмовоNry

Заяв та скарг у

Голова KoMicii:,

Члени комlс11:

Секретар KoMicii:

Бiлет J\Ъ 20

Бiлет ЛЪ 2

оцiнка , 14

оцiнка - 19

поса.ry Бузун о.в. та Хижняк о,е, набрали |4 та 19

iспитi, вiдповiдно.

На пiдставi розглялу поданих документiв, результатiв iспиry та спiвбесiди,

конкурсна комiсiя
ВИРIШИЛА:
рекомендувати начальнику управлiння Герасiменi о,д, flризначити на

поааду спецiалiста 1 категорiт сектору , "",u"u 
надзвичайних ситуачiй та

цивiльного захисту населеннrI в ЩеrrграJIьному районi ..MicTa 
Миколаева

управлiння . ,"rurr" нС та цЗ "u".n.rro 
Миколаiвськоi MicbKoi ради -

Хижлrяк Оксану евгснiвну,
Вважати Хижняк О.е. переможцем конкурсного вiдбору,

ГОЛОСУВАЛИ:
(ЗА) - 4
(ПРоТИ) - 0

не поступttло"

О. Тунiтовський

С.Жшryр

Р. Кретов

Т. Баковська



Екзаменацiйпа вiдомiсть

;жfrJх'"j,'#?..ýi;лилать на замiщенЕя BaKaHTHoi посади
УПРаВЛiНня з питаЕъ "#;#Т#Т#"ТrЧЧЖж комiсiею

НаселеншI миколаiъськоi " мiс"й, й;;"""ОГО 
захисту

вiд " 27 '' тоавня 202tp

]'iд"о з Порядком проведення 
i<юловою 

",д io"oB. ir 
"J "uБ#"*.r'##ir:ниМ 

МиколаiЪсъ5им мiсъким
управлiння вiд 04.09.rz ль+Ё

Голова KoMicii:

Члени KoMicii:

Секретар KoMicii:

О. Тунiтовський

С.Ж"rур

Р. Кретов

Т Баковсъка

О. Бузун

Прiзвище, iм'я,
по батъковi I::_uou, 

на яку претенду€
кандидат Категорiя

посади,
на яку
претендус
кандидат

Загальна
сума балiв

Бузун
оксана
Володимирiвна

€вгенiвна

Спецiалiст I категорii

:,TopI з питань Нс та
ЦlН в Корабельному
районi MicTa Миколаева

lСпецiалiст 
1 категорii

_._.5Ору з питань нс та
ЦЗН в. Корабельному
районi MicTa Миколаева

ознайомленi:

О. Хижняк 3/ 05 Юpl


