ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора
комунального підприємства “Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне
об’єднання” Жовтоводської міської ради
20.03.2020 р.

12год 45хв.

Присутні
Голова комісії:

В.Є.Устименко

Члени комісії:

В.В.Буренко
Н.А.Дрогомарецька
Н.В.Зінченко
І.А.Затинацький
Я.О.Ворожко
С.О.Ревенко

Секретар комісії:

Л.М.Петрик

Відсутня :

А.В.Шмігель - відпустка

Присутні представники
від трудового колективу

Т.М. Авраменко
О.М.Джирик
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття керівної посади директора
комунального підприємства “Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання”
Жовтоводської міської ради.
2. Відбір кандидатів на розгляд міському голові щодо призначення одного з
кандидатів визначених конкурсною комісією.

СЛУХАЛИ:
Голову конкурсної комісії –
Який повідомив, що розпорядженням міського голови від 18.03.2020 р.
№102/01-02р-20 визначено день, час та місце проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади директора комунального підприємства “Виробниче житлово-ремонтноексплуатаційне об’єднання” Жовтоводської міської ради(розпорядження додається).
Згідно розпорядження,засідання конкурсної комісії призначено 20.03.2020 року о 12год.
45 хв.(велика зала засідань виконкому).
Виступила член комісії –
Дрогомарецька Н.А. – зауважила,що проведення сьогодні конкурсної комісії
суперечить прийнятому ОДА рішенню про запровадження карантину,засідання комісії
можна було перенести на інший час.
Слухали:
Голову конкурсної комісії - який довів до відома членам конкурсної комісії зміни
що внесені до постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211, затверджені постановою КМУ від
16.03.2020р. № 215.Так п.2 постанови визначено заборони крім заходів, необхідних для
забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тому міський голова своїм розпорядженням визначив день проведення засідання
конкурсної комісії з додержанням всіх вимог засобів індивідуального захисту.
На міського голову надійшов лист від 16.03.2020р. №01-07/389 від голови
профспілкового
комітету
КП
“Виробниче
житлово-ремонтно-експлуатаційне
об’єднання” Жовтоводської міської ради з витягом з протоколу розширеного засідання
профспілкового комітету щодо кандидатур від трудового колективу КП ВЖРЕО для
включення їх до складу конкурсної комісії.
На першому засіданні конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора
комунального підприємства “Жовтоводськтепломережа” конкурсна комісія вирішила,
запросити на засідання конкурсної комісії представників трудового колективу
комунальних підприємств, заслухати їхню думку, але без права голосу.
На сьогоднішнє засідання запрошені представники трудового колективу КП
ВЖРЕО Джирик Олександр Миколайович,слюсар-сантехнік ЖРЕД-2 та Авраменко
Тетяна Миколаївна,начальник юридичного відділу ВЖРЕО.
Відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантної посади директорів комунальних підприємств окрім вивчення конкурсних
пропозицій конкурсна комісія проводить з кандидатами співбесіду.
До співбесіди допущені :
- Кармазін Лариса Любомирівна;
- Конарєв Олександр Михайлович;
- Плис Олександр Леонідович;
- Головченко Олександр Анатолійович.
На мене, як на голову конкурсної комісії, надійшов 13.03.2020 року лист від
кандидата Головченка О.А. з проханням зняти його кандидатуру з участі у конкурсі.
На співбесіду запрошені:
- Кармазін Лариса Любомирівна;
- Конарєв Олександр Михайлович;
- Плис Олександр Леонідович.
Голова конкурсної комісії зазначив членам конкурсної комісії,що для прозорого та
об’єктивного оцінювання кандидатів які допущені до співбесіди необхідно врахувати
здатність кандидатів висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію в
письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність
кандидата взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати
ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість.
ЗАПРОПОНУВАВ :
1. Перейти до співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної посади директора
КП “Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання” Жовтоводської міської
ради та заслухати думку представників трудового колективу КП ВЖРЕО.
На поставлені запитання членів конкурсної комісії конкурсанти висловлювали своє
бачення роботи комунального підприємства.
Найбільш повні та вичерпні відповіді які свідчили про професійний досвід, ділові
якості, знання для виконання обов’язків на керівній посаді надали Кармазін Л.Л, Плис
О.Л.
Голова конкурсної комісії Устименко В.Є. зазначив, що відповідно до п.6.10
Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади
директорів комунальних підприємств за результатами дослідження конкурсних
пропозицій та проведених співбесід, конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з
числа учасників не більше трьох кандидатів та вносить подання міському голові щодо
призначення одного з визначених конкурсною комісією кандидатів .

Під час проведення співбесіди з кандидатами, членами конкурсної комісії
враховані всі критерії оцінювання конкурсних пропозицій.
Голова конкурсної комісії – Устименко В.Є.
ЗАПРОПОНУВАВ:
1. Перейти до голосування та подати на розгляд міському голові на заміщення
вакантної посади директора комунального підприємства “Виробниче житлово-ремонтноексплуатаційне об’єднання” Жовтоводської міської ради кандидатуру:
Кармазін Лариси Любомирівни
ГОЛОСУВАЛИ:
Устименко В.Є.
Буренко В.В.

- « ЗА »
- « ЗА »

Дрогомарецька Н.А. - « ЗА »
Зінченко Н.В.. -

« ЗА »

Затинацький І.А.

« ЗА »

Ворожко Я.О.

- « ЗА »

Ревенко С.О.

- « ЗА »

Петрик Л.М.

- « ЗА »

Конарєва Олександра Михайловича
ГОЛОСУВАЛИ:
Устименко В.Є.
Буренко В.В.

- « УТРИМАВСЯ »
- « ЗА »

Дрогомарецька Н.А. - « УТРИМАЛАСЬ »
Зінченко Н.В.. -

« ЗА »

Затинацький І.А.

«УТРИМАВСЯ »

Ворожко Я.О.

- «УТРИМАЛАСЬ »

Ревенко С.О.

- « УТРИМАВСЯ »

Петрик Л.М.

- «УТРИМАЛАСЬ »

Плиса Олександра Леонідовича
ГОЛОСУВАЛИ:
Устименко В.Є.
Буренко В.В.

- « ЗА »
- « ЗА »

Дрогомарецька Н.А. - « ЗА »
Зінченко Н.В.. -

« ЗА »

Затинацький І.А.

« ЗА »

Ворожко Я.О.
Ревенко С.О.
Петрик Л.М.

- «УТРИМАЛАСЬ »
- « УТРИМАВСЯ »
- « ЗА »

