
Голові Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Цибульщаку О. Л.

Відповідно до пункту 59 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 №246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби”, прошу Вас доручити відповідним 
посадовим особам розмістити на WEB-cтopiнцi інтернет-порталу Оболонської 
районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про результати 
конкурсу на зайняття вакантних посад в Оболонському районному у м.Києві 
військовому комісаріаті проведеного відповідно до наказу військового комісара 
Оболонського районного у м.Києві військового комісаріату від 14.04.2017 № 32 
“Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад”:
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Посада Прізвище, ім’я, по- 
батькові

Результати 
(к-ть балів)

Підсумковий
рейтинг

Г оловний спеціаліст 
командування

ШМАНЕНКО Тамара 
Ігнатівна 7,00 переможець

конкурсу
Провідний спеціаліст 

відділення військового обліку 
та бронювання сержантів і 

солдатів запасу
БОЧАРОВА Наталія 

Юріївна 6,00 переможець
конкурсу

Спеціаліст відділення 
військового обліку та 

бронювання сержантів і 
солдатів запасу

ВОЗНЮК Тетяна 
Юріївна 4,20 переможець

конкурсу

Головний спеціаліст 
мобілізаційного відділення

кандидати не пройшли 
тестування

Головний спеціаліст 
відділення комплектування

кандидати не пройшли 
тестування

Додаток: витяг з протоколу конкурсної комісії Оболонського районного у 
м.Києві військового комісаріату від 10.05.2017 №3.

Військовий комісар У
Оболонського районного у м.Києиі'військового комісаріату

полковник /  /  В.Б.СЛЄПКО

Мазуренко А.А.
35-119; 044-464-7802



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № з
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 
державних службовців Оболонського районного у м.Києві 

військового комісаріату Збройних Сил України

10 травня 2017 року м. Київ

Комісія у складі:
голова конкурсної комісії -  заступник військового комісара -  

начальник мобілізаційного відділення полковник СІНЬКО М.М.;
адміністратор конкурсної комісії -  старший офіцер відділення офіцерів 

запасу і кадрів мол.лейтенант МАЗУРЕНКО А.А.; 
члени конкурсної комісії:
заступник військового комісара -  начальник відділення

комплектування підполковник НЕВЕЧЕРА Д.В.;
начальник відділення офіцерів запасу і кадрів майор РОГА О.М.; 
начальник служби захисту інформації ст. сержант МОЛЧАНОВ В.В.; 
головний спеціаліст відділення комплектування працівник

ШВИДКА О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Проведення конкурсного відбору з визначенням переможців конкурсу 

та других за результатами кандидатів на посади:
- головний спеціаліст командування;
- головний спеціаліст мобілізаційного відділення;
- головний спеціаліст відділення комплектування;
- провідний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу;
- спеціаліст відділення військового обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію адміністратора конкурсної комісії про подання документів 

кандидатами для участі у конкурсі. Документи на участь у конкурсі подали 9 
кандидатів.

04 травня 2017 року проведене тестування 9 кандидатів. Кандидати 
ВЕЧІР Є.Ю., ГОЛОВАНЕНКО Т.О., ГОРІЦЬКА Н.В., КЛЕВЦОВ Р.В.,

САМОЛЮК Л.В., СТАДНИК Т.М., набрали недостатню кількість 
правильних відповідей та не пройшли тестування.

За результатами тестування (додаток № 1) до наступного етапу 
конкурсу допущені 3 кандидати: БОЧАРОВА Н.В., ВОЗНЮК Т.Ю., 
ШМАНЕНКО Т.І.

05 травня 2017 року пройшла співбесіда з 3 кандидатами 
(додаток № 2).

ПОСТАНОВИЛИ:
На підставі Зведеної відомості середніх балів (додаток № 3) та 

Підсумкового рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад державної 
служби Оболонському районному . у м.Києві військовому комісаріаті 
Збройних Сил України за результатами проведення конкурсу (додаток № 4) 
вважати переможцями конкурсу та другими за результатами кандидатами 
наступних кандидатів:
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Посада Прізвище, ім’я, по- 
батькові

Результати 
(к-ть балів)

Підсумковий
рейтинг

Головний спеціаліст 
командування

ШМАНЕНКО 
Тамара Ігнатівна 7,00 переможець

конкурсу
Провідний спеціаліст 

відділення військового 
обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу

БОЧАРОВА Наталія 
Юріївна 6,00 переможець

конкурсу

Спеціаліст відділення 
військового обліку та 

бронювання сержантів і 
солдатів запасу

ВОЗНЮК Тетяна 
Юріївна 4,20 переможець

конкурсу

Головний спеціаліст 
мобілізаційного відділення

кандидати не 
пройшли тестування

Головний спеціаліст 
відділення комплектування

кандидати не 
пройшли тестування

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 
За -  6
Проти -  0 
Утримались -  0

Голова комісії полковник
М.М.С1НЫСО

Члени комісії: підполковник
Д.В.НЕВЕЧЕРА

майор
О.М.РОГА

ст.сержант
В .В .МОЛЧАНОВ

працівник ЗСУ
О.В.ШВИДКА

Адміністратор комісії мол. лейтенант
А.А.МАЗУРЕНКО

“10” травня 2017 року

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ: 
Адміністратор конкурсцоГкс 
Оболонськогр^рфннРґр-^І Іиєві військового комісаріату

мол.леитена

' >  \

А.А.МАЗУРЕНКО


