
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста фінансового відділу Кременчуцької 
районної ради

29.04.2021р. Час проведення 10.00-11.15

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проведення письмового іспиту і співбесіди на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста фінансового відділу Кременчуцької 
районної ради.

2. Підведення підсумків іспиту та співбесіди та визначення переможця 
конкурсу на заміщення на посаду головного спеціаліста фінансового 
відділу Кременчуцької районної ради.

І СЛУХАЛИ: КОРМУШИНА Владислава, голову конкурсної комісії, який 
запропонував розпочати конкурс о 10:00 годині (згідно з рішенням 
конкурсної комісії, яке викладено в протоколі №1 від 28.04.2021 року). 
Учасник конкурсу витягнув білет з письмовим завданням та надав на них 
відповідь на відповідних бланках.
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЬ Світлана, секретар конкурсної комісії, яка доповіла, 
що до конкурсної комісії надійшла 1 (одна) заява від кандидата на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста фінансового відділу Кременчуцької 
районної ради. А саме заява надійшла від ТКАЧ Оксани, кандидат був 
повідомлений про дату, час та місце проведення іспиту.

Також секретар доповіла про сам процес складання іспиту, де 
зазначила, що під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного 
білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного 
розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує 
індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть 
самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його 
закінчення.



Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які 
пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності 
кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту. Іспит 
складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи 
на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов’язково 
вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, 
зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється 
підпис кандидата та дата складання іспиту.
Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має 
становити не більше 60 хвилин.

Секретар конкурсної комісії, озвучив номер білету, який витяг 
конкурсант,та зачитав питання цього білета.
ТКАЧ Оксана

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування
1. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).

2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування 

(ст. 20).

3. Контроль та перевірка декларацій (ст. 48).

4. Виконавчий апарат районної, обласної ради (ст. 58).

5. Скільки і в яких розмірах проводиться нарахування на заробітну плату 

по відрахуванню в фонди.

ВИСТУПИЛИ: ШТАНЬКО Людмила, член конкурсної комісії, яка 
запропонувала підтримати голову та секретаря конкурсної комісії і надати 
відповідний час кандидату для підготовлення відповідей на білети.

Конкурсна комісія провела голосування:
«ЗА» - 5 (п’ять) осіб;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) осіб;
«УТРИМАЛИСЬ» -0 (нуль) осіб.
II - СЛУХАЛИ: КОРМУШИНА Владислава, голову конкурсної комісії, 
який зазначив, що кандидат ТКАЧ Оксана надала правильні відповіді на всі 
питання,які були зазначені у білеті.
За результатами іспиту були виставлені такі бали:

- ТКАЧ Оксана - 24 бали;
ВИСТУПИЛИ: ІВАНЕНКО Наталія, член конкурсної комісії, яка доповіла, 
що кандидату було задано додаткові питання^ на які були отримані вірні 
відповіді.
ВИСТУПИЛИ: ГРИНЬ Світлана, секретар конкурсної комісії, яка 

запропонувала прийняти результати іспиту до відома.
Конкурсна комісія провела голосування:



«ЗА» - 5 (п’ять) осіб;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) осіб;
«УТРИМАЛИСЬ» -0 (нуль) осіб.
II - СЛУХАЛИ: КУОРМУШИНА Владислава, голову конкурсної комісії, 
який ознайомив членів конкурсної комісії із узагальненими результатами 
проведення іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 
фінансового відділу Кременчуцької районної ради. Він повідомив, що за 
результатами іспиту, необхідну кількість балів було набрано. Таким чином у 
конкурсної комісії є всі підстави пропонувати голові районної ради 
призначити на посаду головного спеціаліста фінансового відділу 
Кременчуцької районної ради ТКАЧ Оксану, як таку, що успішно пройшла 
конкурсний відбір.
Конкурсна комісія провела голосування:
«ЗА» - 5(п’ять) осіб;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) осіб;
«УТРИМАЛИСЬ» -0 (нуль) осіб.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на 
заміщення вакантної посади органа місцевого самоврядування в 
Кременчуцькій районній раді на посаду головного спеціаліста 
фінансового відділу Кременчуцької районної ради (відомість 
додається).

2. Визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста фінансового відділу Кременчуцької районної 
ради ТКАЧ Оксану.

3. Рекомендувати голові Кременчуцької районної ради Антону 
САМАРКІНУ призначити Оксану ТКАЧ на посаду головного 
спеціаліста фінансового відділу Кременчуцької районної ради.

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

За результатами голосування:
«ЗА» - 5 (п’ять) осіб;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) осіб; 
«УТРИМАЛИСЬ» -0 (нуль) осіб.

4
Голова комісії:

Члени комісії:

Секретар комісії:

Владислав КОРМУШИН

Світлана ГРИНЬ

Наталія ІВАНЕНКО 

Людмила ШТАНЬКО 

Наталія ШОКОДЬКО



ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

посадових осіб конкурсною комісією Кременчуцької районної ради

від «__29__»___квітня_____20_21 р.

№

з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада, на яку 
претендує
кандидат

Категорія 
посади, на

яку
претендує
кандидат

Номер Загальна сума 
білету балів

1 ТКАЧ Оксана
Анатоліївна

Г оловний 
спеціаліст 

фінансового відділу 
Кременчуцької 
районної ради

7 9 24

і

Голова комісії

Члени комісії

Секретар комісії

-і

Владислав КОРМУШИН

(П.І.Б.)
Наталія ІВАНЕНКО________

(П.І.Б.)
Людмила ШТАНЬКО_______

(П.І.Б.)
Наталія ШОКОДЬКО

(П.І.Б.)

Світлана ГРИНЬ


