
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01.03.2021 м. Полтава № 49 

 

Про внесення змін до розпорядження  

голови обласної ради від 25.10.2019  

№ 240 «Про Порядок проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад та створення 

конкурсної комісії» 

 

 Керуючись пунктом 10 частини 6 та частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність 

до норм чинного законодавства порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад та переліку питань для проведення конкурсу: 

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 25.10.2019 

№ 240 «Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та 

створення конкурсної комісії», зокрема: 

1.1 у Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад: 

- пункт 33 доповнити абзацами такого змісту: 

«З кандидатами на посаду, які успішно склали іспит, проводиться 

співбесіда. 

Кандидати, які не склали іспит, до співбесіди не допускаються. 

Про час і місце проведення співбесіди кандидатів повідомляє секретар 

конкурсної комісії. 

Під час співбесіди кандидату на посаду можуть бути задані питання, що 

стосуються професійної компетенції структурного підрозділу, на заміщення 

вакантної посади в якому претендує кандидат, та містяться у відповідному 

блоці питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень Полтавської обласної ради, структурних 

підрозділів виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної 

ради. 

 Критерії оцінювання кандидата під час проведення співбесіди 

конкурсною комісією: 

5 балів виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі питання. 

Кандидат на посаду демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання, не допускає помилок у використанні 

професійної термінології; 



4 бали виставляється при достатньому рівні обізнаності кандидата на посаду 

при відповіді на питання. Кандидат демонструє розуміння матеріалу, допускає 

незначні помилки при використанні професійної термінології; 

3 бали виставляється при неповній відповіді на питання. Кандидат на посаду 

демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень 

логіки й послідовності у відповідях, допускає помилки при використанні 

професійної термінології;  

2 бали виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання. Кандидат на 

посаду демонструє поверхові знання, не достатньо розуміє професійну 

термінологію;  

1 бал виставляється у разі відсутності відповідей на всі запитання, або надання 

неправильних відповідей.»; 

- пункт 35 викласти в такій редакції: 

«Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне 

питання іспиту, результатів співбесіди і занесення загальної суми балів у 

екзаменаційну відомість.  

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів 

іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму 

засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.  

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу 

протягом трьох днів після його завершення.» 

1.2 затвердити в новій редакції перелік питань на перевірку знання 

Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень Полтавської обласної ради, 

структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, управління 

майном обласної ради (додається на 10 аркушах). 

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 3 розпорядження голови 

обласної ради від 25.10.2019 № 240 «Про Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад та створення конкурсної комісії». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА  О. БІЛЕНЬКИЙ 

 


