
 
 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

Засідання  конкурсної  комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб 
місцевого самоврядування відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Вишнівецької селищної ради  
 
 

від    04 лютого 2019 року 
 
В  засіданні  брали  участь: 
 

Погранична М.В. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Вишнівецької селищної ради, голова комісії; 
Заблоцька Н.Г. – провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Вишнівецької селищної ради, секретар комісії; 
Мельник Л.М. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради; 
Мінакова М.В.. – відсутня 
Кравець В.В.. – голова Вишнівецької селищної ради 
 
 

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ  
 

1. Про розгляд заяв і документів поданих особам, які виявили бажання 
взяти участь у конкурсі  на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  
місцевого  самоврядування відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Вишнівецької  селищної  ради (провідний спеціаліст). 

2. Про визначення дати проведення іспиту на заміщення вакантних посад 
посадових осіб місцевого самоврядування відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Вишнівецької селищної ради. 

 
СЛУХАЛИ: Секретаря конкурсної комісії Заблоцьку Н.Г., яка 

проінформувала, що відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Вишнівецької  селищної  ради від 02.01.2019 р. №01-од оголошено 
конкурс на  заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого  
самоврядування відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької  
селищної  ради- провідний спеціаліст, 1 штатна одиниця. Інформацію про 
проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів на заміщення 
вищезазначеної вакантної посади було розміщено на сайті Вишнівецької селищної 
ради, опубліковано в газеті «Сила слова» №102 січень 2019 р. Для кандидатів на 
заміщення названої посади встановлені такі вимоги: 
- вища освіта, 
- стаж роботи не менше трьох років,  
- базові навички володіння комп’ютерною технікою, 
- ведення  документації з використанням сучасних інформаційних технологій, 
- володіння державною мовою, 



- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним 
рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. 

 
ВИСТУПИЛИ: Голова конкурсної комісії Погранична М.В., яка 

повідомила, що на розгляд комісії надійшло два пакети документів від:  Гикавої 
Наталії Володимирівни та Лушиної Людмили Ігорівни. 

Конкурсна комісія, розглянувши документи на відповідність вимогам щодо 
прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, встановленим 
кваліфікаційним вимогам та вимогам конкурсу на посаду провідного спеціаліста, 
дійшла до висновку, що кандидатури Гикавої Наталії Володимирівни та Лушиної 
Людмили Ігорівни відповідають вищевказаним вимогам. 

ГОЛОСУВАЛИ :        за  -   4 
                                     проти    -  0 
                                     утримались    -    0 

 
ВИРІШИЛИ: Допустити  Гикаву Наталію Володимирівну та Лушину 

Людмилу Ігорівну до  участі  в  конкурсі  на  заміщення  вакантної  посади 
провідний спеціаліст відділу освіти,  культури, молоді іспорту Вишнівецької  
селищної  ради. 

 
СЛУХАЛИ: Голова конкурсної комісії Погранична М.В. запропонувала 

провести іспит на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради 06 лютого 2019 
року 

ГОЛОСУВАЛИ :        за  -   4 
                                     проти    -  0 
                                     утримались    -    0 

 
 
ВИРІШИЛИ: Провести іспит на заміщення вакантної посади провідного 

спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної 
ради 06 лютого 2019 року. 

  
 
 Голова  комісії:         М.В.Погранична 
 
               Секретар                                                               Н.Г.Заблоцька 
               Члени комісії  :                                                    В.В.Кравець  
                                                                                             Л.М.Мельник 
 


