
ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

начальника юридичного відділу Кременчуцької районної ради

22.01.2021р. Час проведення 14.00 - 14.30

Присутні члени комісії:
КОРМУШИН Владислав - голова конкурсної комісії, керуючий справами 
виконавчого апарату Кременчуцької районної ради;
ГРИНЬ Світлана - секретар конкурсної комісії, провідний спеціаліст 
загального відділу Кременчуцької районної ради;
ІВАНЕНКО Наталія - член конкурсної комісії, начальник організаційного 
відділу;
ЇЇЇТАНЬКО Людмила - член конкурсної комісії, начальник юридичного 
відділу Кременчуцької районної ради;
ШОКОДЬКО Наталія - член конкурсної комісії, головний спеціаліст 
трудового архіву Кременчуцької районної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд дати та місця проведення іспиту і співбесіди на заміщення 
вакантної посади органу місцевого самоврядування в Кременчуцькій 
районній раді на посаду начальника юридичного відділу Кременчуцької 
районної ради.

СЛУХАЛИ: КОРМУШИНА Владислава - голову конкурсної комісії, який 
запропонував провести іспит та співбесіду кандидата на заміщення вакантної 
посади органа місцевого самоврядування в Кременчуцькій районній раді 
28.01.2021р. за адресою м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23 в малому залі 
адмінбудинку, початок іспиту о 10.00 годині.
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЬ Світлана - секретар конкурсної комісії, яка 
запропонувала підтримати голову конкурсної комісії та зауважила, що під 
час проведення іспиту необхідно чітко дотримуватися порядку проведення 
іспиту на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого 
самоврядування виконавчого апарату Кременчуцької районної ради яке було 
затверджене розпорядженням голови районної ради №08 - р від 20.01.2021 
року.
ВИСТУПИЛИ: ІВАНЕНКО Наталія - член конкурсної комісії, яка 
запропонувала, щоб секретар конкурсної комісії ГРИНЬ Світлана сповістила 
конкурсантів про дату та місце проведення іспиту зо допомогою мобільного 
зв’язку, та оприлюднила дане рішення на офіційному веб-сайті районної 
ради.



Конкурсна комісія провела голосування: 
«ЗА» - 4 (чотири) осіб;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) осіб;
«УТРИМАЛИСЬ» 1 (один) осіб.

ВИРІШИЛИ:
1. Провести іспит і співбесіду на заміщення вакантної посади органа 

місцевого самоврядування в Кременчуцькій районній раді на посаду 
головного спеціаліста організаційного відділу Кременчуцької районної 
ради 28.01.2021р. за адресою м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23 в 
малому залі адмінбудинку, та розпочати іспит о 10.00 годині.

2. Секретарю конкурсної комісії ГРИЛЬ Світлані сповістити конкурсантів 
про дату та місце проведення конкурсу.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Кременчуцької 
районної ради

За результатами голосування:
«ЗА» - 4 (чотири) осіб;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) осіб;
«УТРИМАЛИСЬ» 1 (один) осіб.

Голова комісії:

Секретар комісії:

Члени комісії:

Владислав КОРМУШИН

Світлана ГРИЛЬ

Наталія ІВАНЕНКО

У тім Людмила ШТАНЬКО

' /Наталія ШОКОДЬКО

/ /ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:___ А Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ


