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Ф-04/1-СУЯ/07 
 

Протокол  № 9 

засідання конкурсної комісії виконавчого комітету міської ради 

                                                                                               
від  21.11.2019р.                            м. Івано-Франківськ 
 
Присутні : М.Вітенко, О.Левицький, В.Сусаніна, І.Шевчук, Н.Кедик, 

В.Дротянко, Н.Тріщ. 
 
Відсутні з поважних причин: В.Синишин, Р.Гайда, Р.Онуфріїв.  
 
Запрошені: Н.Карабин, О.Семків. 
                              
                       
                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
           Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадової 

особи місцевого самоврядування  в Секретаріаті Івано-Франківської міської 

ради та в Управлінні з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради :  

           - головного спеціаліста експертно-аналітичного відділу Секретаріату 

Івано-Франківської міської ради  – 1 посада; 

            - провідного спеціаліста-інспектора відділу контролю за будівництвом 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради – 1 посада. 
  

                        СЛУХАЛИ : 

           Заяви претендентів, які допущені до участі в конкурсі на заміщення 

вакантних посад в Секретаріаті Івано-Франківської міської ради та в 

Управлінні з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

            Кандидати на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 

експертно-аналітичного відділу Секретаріату Івано-Франківської міської 

ради  Семків І.Р., Бокшован Ю.Ю. та Ночовний О.В. відмовилися від участі в 

конкурсі. 

             Кандидат на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста-

інспектора відділу контролю за будівництвом Управління державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради Дмитрів О.С. не набрав необхідної суми балів і до 

співбесіди не допущений. 

           За підсумками письмового іспиту та результатами проведеної 

співбесіди конкурсна комісія виконавчого комітету міської ради  прийняла 

рішення : 

    

                     1. Рекомендувати міському голові призначити за результатами іспиту 

і голосування : 
 
                - на посаду головного спеціаліста експертно-аналітичного відділу 

Секретаріату Івано-Франківської міської ради: 
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                                        за             проти  утрималися 
Міляновську Х.С.          -                       7                                 - 
Беззуб’яка М.Й.             -                       7                                 - 
Незнамову Л.Я.  -                       7                                 - 
Шевчука Т.В.                 -                       7                                 -  
Боярську І.В.                  -                       7                                 - 

Трубу Р.В.                      7                       -                                 - 

Ожгу О.В.                       -                       7                                - 

 
       переможця конкурсу: 

     
- Трубу Романа Васильовича, який успішно склав іспит і за його 

результатами отримав  17 балів. 
 

                - на посаду провідного спеціаліста-інспектора відділу контролю за 

будівництвом Управління з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради: 
                                                 
                                         
                                        за             проти  утрималися 
Гільтайчука В.В.            7                       -                                 - 

 
        переможця конкурсу: 

     
- Гільтайчука Василя Володимировича, який успішно склав іспит і 

за його результатами отримав  20 балів. 
 

   2. Рекомендувати міському голові  зарахувати в резерв кадрів для 
служби в органах місцевого самоврядування на рівнозначну або нищу посаду 
у виконавчих органах Івано-Франківської міської ради:  
 

 
           за            проти  утрималися 
 Міляновську Х.С.                7                        -                                 - 
 Незнамову Л.Я.                    7                        -                                 - 

 Ожгу О.В.                             7                        -                                  - 

 

 

 

Голова конкурсної комісії____________________ Микола Вітенко 

 

Члени конкурсної комісії:____________________ Олександр Левицький 

                                             ___________________   Вікторія Сусаніна 

                                            _____________________Ігор Шевчук 

 ____________________ Надія Кедик 

                                            ____________________ Вікторія Дротянко 

Секретар конкурсної 

комісії: ____________________ Наталія Тріщ 

 


