ПРОТОКОЛ №6
засідання конкурсної комісії Дрогобицької міської ради
на заміщення вакантної посади органу місцевого самоврядування
20 вересня 2019 року
Присутні:
Голова комісії

м.Дрогобич
- О.Хрущ, секретар міської ради (відсутній –
у відпустці)
- І.Герман, перший заступник міського

Заступник голови комісії голови
Секретар комісіїН.Паращак, начальник відділу кадрів
Члени комісії:
В.Коцюба – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
керуючий справами виконкому.
В.Качмар – заступник міського голови з гуманітарних та соціальних питань
(відсутній – на лікарняному)
М.Сенців – головний спеціаліст відділу правового забезпечення
І.Терлецький – начальник управління праці та соціального захисту населення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про розгляд документів, поданих на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії відділу персоніфікованого обліку та пільг управління
праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради, на час
відсутності основного працівника
Після написання конкурсних робіт та їх оцінювання членами комісії, з
метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення
вакантної посади, проведено співбесіду з учасниками конкурсу.
На співбесіду було запрошено конкурсантку Лобську Т.М.
СЛУХАЛИ:

І.Германа, першого заступника міського голови, заступника голови комісії,
який оголосив конкурсантці Лобській Т.М. результати за написану нею роботу (21
бал).
Запитання було задано В.Коцюбою, заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому.
1. Порядок надання пільг для домогосподарств, що користуються
програмою житлових субсидій.
Запитання було задано І.Терлецьким, начальником управління праці та
соціального захисту населення
2. Умови припинення надання пільг
Запитання було задано І.Германом, першим заступником міського голови .
3. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.
Більше запитань не було.

На співбесіду було запрошено конкурсанта Бегея В.С.
СЛУХАЛИ:

І.Германа, першого заступника міського голови, заступника голови комісії,
який оголосив конкурсанту Бегею В.С. результати за написану ним роботу (16
балів).
Запитання було задано І.Терлецьким, начальником управління праці та
соціального захисту населення
1. Посадові обов’язки спеціаліста відділу пільг та компенсацій.
Запитання було задано І.Германом, першим заступником міського голови .
2. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.
3 Строки розгляду звернень громадян.
Більше запитань не було.
На співбесіду було запрошено конкурсантку Пелехович Л.Б.
СЛУХАЛИ:

І.Германа, першого заступника міського голови, заступника голови комісії,
який оголосив конкурсантці Пелехович Л.Б. результати за написану нею роботу
(23 бали).
Запитання було задано І.Германом, першим заступником міського голови .
1. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Члени сім’ї пільговика на яких поширюється пільга.
Більше запитань не було.
Після перевірки написаних робіт та проведеної співбесіди, враховуючи
підсумки оцінювання написаних робіт, члени конкурсної комісії проводили
голосування щодо кандидатури конкурсантів, яких буде рекомендовано для
призначення на заміщення вакантної посади. Запропоновано перейти до
голосування. Голосування проводилось відкрито..
На голосування поставили кандидатуру Лобської Т.М.
„за” – немає
„проти” – 5 членів конкурсної комісії
.„утримались” – немає
На голосування поставили кандидатуру Бегея В.С.
„за” – немає
„проти” – 5 членів конкурсної комісії
.„утримались” – немає
На голосування поставили кандидатуру Пелехович Л.Б.
«за» - 5 членів конкурсної комісії
„проти” – немає
.„утримались” – немає

Після проведеної співбесіди та оголошення результатів конкурсу на
заміщення вакантної посади, враховуючи бали за конкурсну роботу конкурсантка
Лобська Т.М. виявила бажання щодо зарахування її у кадровий резерв на
заміщення вакантних посад у виконкомі Дрогобицької міської ради та її
виконавчих органах.
Дане питання поставили на голосування.
Голосування проводилось відкрито.
„за” – 5 членів конкурсної комісії
„проти” – немає
.„утримались” – немає
Після проведеної співбесіди та оголошення результатів конкурсу на
заміщення вакантної посади, враховуючи бали за конкурсну роботу конкурсант
Бегей В.С. виявив бажання щодо зарахування його у кадровий резерв на
заміщення вакантних посад у виконкомі Дрогобицької міської ради та її
виконавчих органах.
Дане питання поставили на голосування.
Голосування проводилось відкрито.
„за” – 5 членів конкурсної комісії
„проти” – немає
.„утримались” – немає
ВИРІШИЛИ:
рекомендувати призначити на заміщення вакантної посади спеціаліста 1
категорії відділу персоніфікованого обліку та пільг управління праці та
соціального захисту населення Дрогобицької міської ради, на час відсутності
основного працівника, Пелехович Л.Б.
Лобську Т.М. та Бегея В.С. зарахувати, за бажанням, в кадровий резерв
на заміщення вакантної посади в органах місцевого самоврядування
Дрогобицької міської ради.
Заступник голови конкурсної

І.Герман

Секретар конкурсної комісії

Н.Паращак

Члени конкурсної комісії:
В.Коцюба
М.Сенців
І.Терлецький

