
УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в м істі КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070, тел. (044)226-20-26, факс '9С>£ 
________________Е-таіІ: аіітіпросііІ(а)икг.пеі Код ЄДРГІОУ 37333608________________

на №__________ від____________

Національне агентство України 
з питань державної служби

Про переможця та другого 
за результатами конкурсу на 
заміщення вакантних посад 
державних службовців

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року 
№ 889-VIII «Про державну службу», який набрав чинності з 01 травня 2016 року, 
в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 02 березня 2017 року 
відбулись два етапи конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: автоматичне 
тестування та розв’язували ситуаційне завдання (категорія «Б»):
- заступника начальника відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини;
- головного спеціаліста відділу економіки;
- головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм.

До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади:
1. Заступника начальника відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини було допущено 2 кандидатів:
- Гаватюк Євгенію Петрівну;
- Шлапак Віталіну Леонідівну.

2. Головного спеціаліста відділу економіки було допущено 4 кандидатів:
- Яременко Діану Михайлівну;
- Ємельянову Світлану Василівну;
- Митронюк Вікторію Олександрівну;
- Яковенко Ларису Павлівну.

3. Головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм було допущено
2 кандидатів:
- Льодіна Володимира Петровича;
- Горбачова Вячеслава Вікторовича.



Результати автоматичного тестування:
- Гаватюк Євгенія Петрівна -  2 бали;
- Шлапак Віталіна Леонідівна -  2 бали;
- Яременко Діана Михайлівна -  1 бал;
- Митронюк Вікторія Олександрівна -  0 балів;
- Яковенко Лариса Павлівна -  0 балів;
- Льодін Володимир Петрович -  2 бали;
- Горбачов Вячеслав Вікторович -  1 бал.
- Ємельянова Світлана Василівна -  відмовилась від участі у конкурсі.
03 березня 2017 року кандидати проходили співбесіду з членами конкурсної 

комісії.
Яременко Діана Михайлівна відмовилась від участі у конкурсі.
За результатами проведеного конкурсу визначено переможців:
1. На посаду заступника начальника відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини -  Шлапак Віталіну Леонідівну, яка сумарно набрала 
22 бала (середній бал -  5,3) та рекомендована конкурсною комісією для 
призначення на посаду заступника начальника відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

Другою за результатами проведеного конкурсу визначено -  Гаватюк 
Євгенію Петрівну, яка сумарно набрала 18 балів (середній бал -  4,6) та 
рекомендована конкурсною комісією для занесення до реєстру других за 
результатами кандидатів на зайняття вакантних посад Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

2. На посаду головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм -  
Льодіна Володимира Петровича, який сумарно набрав 14 балів (середній бал -  4) 
та рекомендований конкурсною комісією для призначення на посаду головного 
спеціаліста відділу контролю за благоустроєм Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

Другого за результатами проведеного конкурсу визначено -  Горбачова 
Вячеслава Вікторовича, який сумарно набрала 8 балів (середній бал -  2,2) та 
рекомендований конкурсною комісією для занесення до реєстру других за 
результатами кандидатів на зайняття вакантних посад Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

Конкурс на заміщення вакантної посади державної служби головного 
спеціаліста відділу економіки вважається таким, що не відбувся у зв’язку з тим, 
що за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної 
посади.

Конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу з 
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців (на 
період відпустки для догляду за дитиною) не відбувся у зв’язку з відсутністю 
претендентів на зазначену посаду.
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