
ПРОТОКОЛ №14 

проведення конкурсу по прийому на службу в органах 

місцевого самоврядування 

м. Коростень 3 серпня 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 вакантну посаду головного 

спеціаліста загального відділу. 

Присутні: Москаленко В.В. - голова комісії 

Члени комісії: Вигівський В.В., Корнійчук В.О., Синицький О.П., 

Ясинецький О.А., Бардовська Л.В., Камінська Т. А., ОхрімчукА.В. 

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 вакантну посаду головного 

спеціаліста загального відділу: 

Камінська Ірина Іванівна, 05.08.1978 року народження, освіта вища, у 2000 

році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана 

Франка та отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури, 

англійської мови та зарубіжної літератури. 

Трудову діяльність розпочала з 2000 року в КУ «Коростенському 

геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці» Житомирської обласної 

ради на посадах: секретаря - друкарки, секретаря керівника в 2020 році переведена 

на посаду соціального працівника. Вільно розмовляє англійською. Заміжня та має 

неповнолітнього сина 2006 року народження. 

Проходила стажування на посаді, знайомилась з посадовою інструкцією, 

реєстрацією вихідної кореспонденції, ознайомлена з веденням обліку громадян, 

що були на прийомі. 

Показала себе з позитивної сторони, старанна, швидко вчиться. 

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 

спільне рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета 

наданих Камінською Іриною Іванівною:  

за перше питання - 5 балів;  

за друге питання - 5 балів;  

за третє питання - 4 бали;  

за четверте питання - 5 балів. 

Загальна сума 19 балів. 



 

Після підсумків іспиту та співбесіди з кандидатом конкурсна комісія прийшла 

до висновку, що на вакантну посаду головного спеціаліста загального відділу 

підходить кандидатура: Камінської Ірини Іванівни. 

Голосували кандидатуру: Камінської Ірини Іванівни 

За - 8  

Проти - 0  

Утримались - 0 

ВИРІШИЛИ: 

1. На заміщення вакантної посади головного спеціаліста загального відділу 

рекомендувати кандидатуру: Камінської Ірини Іванівни. 

Голова комісії 

Секретар комісії 

Заступник 

голови 

 

В. Москаленко 

Р. Іванова 

комісії 

Члени комісії 

 

О. Храпійчук 


