
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання конкурсної комісії 
 

від 19 травня 2021 року 
 

На засіданні присутні:  
 

Балакірєва С.М. – голова комісії 

Колодяжний С.О. - заступник голови  комісії 

Члени комісії: 

Мосін О.В. 

Вергун О.С. 

Дорохіна Л.В. 

Головко О.М. 

Чередніченко Н.Ю. 
 

Запрошені: 

- начальник управління з питань запобігання і виявлення корупції Шишко О.М. 
 

«Ухвалили»: Розпочати робоче засідання комісії.  

За    _7_    Проти ____     Утримались ____   
 

 Голова комісії Балакірєва Світлана Миколаївна, повідомила, що для 

продовження роботи комісії необхідно обрати секретаря сьогоднішнього 

засідання, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Громко Світлани Петрівни, 

секретаря комісії, та запропонувала обрати секретарем засідання Дорохіну 

Людмилу Володимирівну. 
 

«Ухвалили»: Секретарем засідання конкурсної комісії обрати Дорохіну 

Людмилу Володимирівну.  
 

За    _7_    Проти ____     Утримались ____   
 

Порядок денний 
 

 1. Розгляд заяв та документів на участь у конкурсі на заміщення 

вакантної посади начальника відділу проведення перевірок управління                 

з питань запобігання і виявлення корупції: 
 

Кандидати на посаду: 

1. ОСОБА 1 

2. ОСОБА 2 

3. ОСОБА 3 

  

 2. Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  начальника 

відділу проведення перевірок управління з питань запобігання і виявлення 

корупції 

  

 Затвердити порядок денний проголосували одноголосно. 
 

 

 



СЛУХАЛИ: 
 

1. Про розгляд заяв та документів на участь у конкурсі на заміщення  

вакантної посади начальника відділу проведення перевірок управління                

з питань запобігання і виявлення корупції 
 

Доповідала:  Дорохіна Л.В. щодо 
 

кандидатів на вакантну посаду  начальника відділу проведення 

перевірок управління з питань запобігання і виявлення корупції  

  

 ОСОБА 1, КОНФІДЕНЦІЙНАІНФОРМАЦІЯ  
 

ОСОБА 2, КОНФІДЕНЦІЙНАІНФОРМАЦІЯ  
 

ОСОБА 3, КОНФІДЕНЦІЙНАІНФОРМАЦІЯ  
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 1 на заміщення вакантної посади 

начальника відділу проведення перевірок управління з питань запобігання і 

виявлення корупції. 

За  _7_    Проти ___    Утримались ___ 
 

2. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 2 на заміщення вакантної посади 

начальника відділу проведення перевірок управління з питань запобігання і 

виявлення корупції. 

За  _7_    Проти ___    Утримались ___ 
 

3. Допустити до участі у конкурсі ОСОБУ 3 на заміщення вакантної посади 

начальника відділу проведення перевірок управління з питань запобігання і 

виявлення корупції. 

За  _7_    Проти ___    Утримались ___ 
 

СЛУХАЛИ: 
 

2. Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

начальника відділу проведення перевірок управління з питань запобігання 

і виявлення корупції  
 

Кандидати:  

1. ОСОБА 1 

2. ОСОБА 2 

3. ОСОБА 3 
 

2.1.1. Проведення іспиту.  Результати проведення іспиту заносяться до 

екзаменаційної відомості (додається) та оголошуються головою комісії в 

присутності кандидатів на посаду, членів комісії. 

2.1.2. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит. 

Результати голосування щодо визначення переможця: 

ПІБ за проти утрим.  примітка 

ОСОБА 1 7 - -  

ОСОБА 2 - 7 -  

ОСОБА 3 - 7 -  
 



УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати ОСОБУ 1 такою, що успішно склала іспит при конкурсному 

відборі, та рекомендувати міському голові призначити її на посаду начальника 

відділу проведення перевірок управління з питань запобігання і виявлення 

корупції. 

За  _7_    Проти ___    Утримались ___ 

Голова комісії                          _____________________  Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

Заступник голови комісії    _____________________  Сергій КОЛОДЯЖНИЙ   
 

Секретар комісії       _____________________  Людмила ДОРОХІНА 

 

Члени комісії        _____________________  Олександр МОСІН 

 

        _____________________  Олександр ВЕРГУН 

 

        _____________________  Олександр ГОЛОВКО 

 

        _____________________  Наталя ЧЕРЕДНІЧЕНКО 


