ПРОТОКОЛ №9
засідання конкурсної комісії Дрогобицької міської ради
на заміщення вакантної посади органу місцевого самоврядування
26 серпня 2020 року
Присутні:
Голова комісії
Заступник голови комісії
голови
Секретар комісії-

м.Дрогобич

-

- О.Хрущ, секретар міської ради
- І.Герман, перший заступник міського
Н.Паращак, начальник відділу кадрів

Члени комісії:
В.Коцюба – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
керуючий справами виконкому (відсутній – у відрядженні)
А.Швацький – начальник відділу правового забезпечення
Р.Москалик – директор департаменту міського господарства
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про розгляд документів, поданих на заміщення вакантної посади
спеціаліста, інспектора з паркування та благоустрою відділу безпеки та
контролю департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.
Після написання конкурсної роботи та їх оцінювання членами комісії, з
метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення
вакантної посади, проведено співбесіду з учасником конкурсу.
На співбесіду було запрошено конкурсанта Вороса І.І.
СЛУХАЛИ:

О.Хруща, секретаря міської ради, голову комісії, який оголосив конкурсанту
Воросу І.І. результати за написану ним роботу ( 20 балів).
Запитання було задано І.Германом, першим заступником міського голови
1. Порядок видалення дерев та кущів у населених пунктах
Запитання було задано О.Хрущем, секретарем міської ради, головою комісії
2. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення.
Запитання було задано Р.Москаликом, директором департаменту міського
господарства
3. Відповідальність за порушення правил паркування транспортних
засобів та складання протоколів про адміністративні правопорушення.
4. Перша паркувальна зона.
Більше запитань не було.

На співбесіду було запрошено конкурсанта Шлянту Р.Г.
СЛУХАЛИ:

О.Хруща, секретаря міської ради, голову комісії, який оголосив конкурсанту
Шлянті Р.Г. результати за написану ним роботу ( 19 балів).
Запитання було задано І.Германом, першим заступником міського голови
1. Порядок видалення дерев та кущів у населених пунктах
2. . Документація з обстеження зелених насаджень.
Запитання було задано О.Хрущем, секретарем міської ради, головою комісії
3. Схема та особливості розміщення майданчиків для платного
паркування.
Запитання було задано Р.Москаликом, директором департаменту міського
господарства
4.
Відповідальність за порушення правил паркування транспортних
засобів та складання протоколів про адміністративні правопорушення
Більше запитань не було.
На співбесіду було запрошено конкурсантку Червак Н.Я.
Запитання було задано О.Хрущем, секретарем міської ради, головою комісії
1. Схема та особливості розміщення майданчиків для платного
паркування.
Запитання було задано І.Германом, першим заступником міського голови
2. Документація з обстеження зелених насаджень
3. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання
корупції».
Більше запитань не було.
Після перевірки написаних робіт та проведеної співбесіди, враховуючи
підсумки оцінювання написаних робіт, члени конкурсної комісії проводили
голосування щодо кандидатури конкурсанта, якого буде рекомендовано для
призначення на заміщення вакантної посади спеціаліста, інспектора з паркування
та благоустрою департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.
Запропоновано перейти до голосування. Голосування проводилось відкрито..
На голосування поставили кандидатуру Вороса І.І.
„за” – 5 членів конкурсної комісії
„проти” – немає
.„утримались” – немає
На голосування поставили кандидатуру Шлянти Р.Г.
«за» - немає
„проти” – 5 членів конкурсної комісії
.„утримались” – немає
На голосування поставили кандидатуру Червак Н.Я.
«за» - немає
„проти” – 5 членів конкурсної комісії
.„утримались” – немає

ВИРІШИЛИ:
рекомендувати призначити на заміщення вакантної посади спеціаліста,
інспектора з паркування та благоустрою департаменту міського
господарства Дрогобицької міської ради Вороса Ігора Івановича.
Голова конкурсної комісії

О.Хрущ

Заступник голови конкурсної

І.Герман

Секретар конкурсної комісії

Н.Паращак

Члени конкурсної комісії:
А.Швацький
Р.Москалик

