
ПРОТОКОЛ №12 

проведення конкурсу по прийому на службу в органах 

місцевого самоврядування 

м. Коростень 16 червня 2021р. 
Порядок денний: 

1. Попередній розгляд документів кандидатів на зайняття вакантних посад 

відповідно встановленим кваліфікаційним вимогам. 

2. Проведення іспиту та відбір кандидатів. 

3. Співбесіда і обговорення кандидатур на посаду головного спеціаліста з 

оборонної та мобілізаційної роботи відділу з питань цивільного захисту 

Присутні: Москаленко В.В. - голова комісії 

Іванова Р.А. - секретар комісії 

Члени комісії: Вигівський В.В., Олексійчук О. С., Корнійчук В.О., Синицький 

О.П., Ясинецький О.А., Бардовська Л.В., Камінська Т.А., Храпійчук О.П.. 

По першому питанню прийнято рішення допустити до участі у конкурсі 

претендента що подав документи на комісію. 

По другому питанню - проведено іспит 

Екзаменаційна відомість додається до протоколу. 

1. На співбесіду і обговорення кандидатури на посаду головного спеціаліста з 

оборонної та мобілізаційної роботи відділу з питань цивільного захисту: 

Філоненко Марія Вадимівна, 06.04.1991 року народження, має дві вищі освіти: у 

2013 році закінчила Житомирський державний технологічний університет та отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю - менеджмент організацій і адміністрування та 

здобула кваліфікацію з менеджменту організацій і адміністрування. У 2019 році 

закінчила Державний університет «Житомирська політехніка» та отримала ступінь 

вищої освіти: магістра, за спеціальністю - публічне управління та адміністрування. З 

2013 року по 2017 рік працювала старшим інженером виробничо-технічного відділу 

Коростенської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в 

Житомирській області №71 та інспектором з мобілізаційної роботи цивільного захисту 

групи з мобілізаційної роботи та цивільного захисту. З 2017 року по теперішній час 

працює в Коростенській районній державній адміністрації на посаді провідного 

спеціаліста відділу організаційної роботи апарату та з 2020 року на посаді головного 

спеціаліста з адміністративно-територіального устрою та організаційної роботи апарату 

Коростенської районної державної адміністрації. Заміжня та має неповнолітнього сина 

2014 року народження. 

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято спільне 

рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета наданих 

Філоненко Марією Вадимівною: 



 

за перше питання - 4 балів;  

за друге питання - 5 балів;  

за третє питання - 5 балів;  

за четверте питання - 5 балів. 

Загальна сума 19 балів. 

Після підсумків іспиту та співбесіди з кандидатом конкурсна комісія прийшла до 

висновку, що на посаду головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної роботи 

відділу з питань цивільного захисту підходить кандидатура: Філоненко Марії Вадимівни. 
* 

Голосували кандидатуру: Філоненко Марії Вадимівни  

За - 10 Проти - 0 Утримались - 0 

ВИРІШИЛИ: 

1. На заміщення вакантної посади головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної 

роботи відділу з питань цивільного захисту рекомендувати кандидатуру:  

Філоненко Марії Вадимівни. 

Голова комісії 

Секретар комісії 
 

Заступник голови 

комісії 

Члени комісії 

 

Т. Камінська 

О. Храпійчук 


