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на № від
Національне агентство України
з питань державної служби

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

С

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 
16 грудня 2016 року відбувся перший етап конкурсу на заміщення вакантних 
посади державної служби -  автоматичне тестування:

- начальника управління з питань надзвичайних ситуацій;
- головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм.

До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади:
1. Начальника управління з питань надзвичайних ситуацій було допущено

4 кандидати:
- Денесюка Анатолія Олександровича;
- Казначеєва Вячеслава Володимировича;
- Сварковського Олексія Сергійовича;
- Боровика Олега Віталійовича.

2. Головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм було 
допущено: Закоморного Сергія Борисовича. Більше заяв для участі у конкурсі 
на зазначену посаду не поступало.

Результати автоматичного тестування:
- Денесюк Анатолій Олександрович -  2 бали;
- Казначеєв Вячеслав Володимирович -  0 балів;

еч? 
іП - Сварковський Олексій Сергійович -  2 бали;
с  - Закоморний Сергій Борисович -  1 бал.

- Боровик Олег Віталійович -  на проведення автоматичного тестування 
16.12.2016 р. не з’явився.



19 грудня 2016 року претенденти розв’язували ситуаційне завдання 
(категорія «Б») та проходили співбесіду з членами конкурсної комісії.

За результатами проведеного конкурсу визначено переможців:
1. На посаду начальника управління з питань надзвичайних ситуацій - 

Сварковський Олексій Сергійович, який сумарно набрав 28 балів (середній бал
-  5,7)та рекомендований конкурсною комісією для призначення на посаду 
начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

Другого за результатами проведеного конкурсу визначено - Денесюка 
Анатолія Олександровича, який сумарно набрав 26 балів (середній бал -  5,4)та 
рекомендований 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 головного спеціаліста відділу 
контролю за благоустроєм - Закоморного Сергія Борисовича, який сумарно 
набрав 15 балів (середній бал -  3)га рекомендований конкурсною комісією для 
призначення на посаду головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

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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