
ПРОТОКОЛ №15 

проведення конкурсу по прийому на службу в органах 

місцевого самоврядування 
м. Коростень 19.10.2021р. 

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 

фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства, 

тимчасово вакантну посаду головного спеціаліста відділу призначення соціальних 

допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення. 

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., 

Охрімчук А.В., Ясинецький О.А., Бардовська Л.В., Храпійчук О.П.. 

По першому питанню прийнято рішення допустити до участі у конкурсі 

претендентів що подали документи на комісію. 

По другому питанню - проведено іспит 

Екзаменаційна відомість додається до протоколу. 

1 .На співбесіду і обговорення кандидатур на посаду головного спеціаліста 

фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства 

представлено претендент: 

Баришева Олена Олександрівна, 1977 року народження , освіта вища, в 2002 

році закінчила академію державної податкової служби в м. Ірпінь, та отримала 

спеціальність «облік і аудит» за кваліфікацією «економіст». Трудову діяльність 

розпочала з 1994 року. З 2003 року по 2010 рік працювала в податковій інспекції м. 

Києва Печерського району - старшим інспектором відділу аналізу. З 2010 року по 2020 

рік у відділі культури і туризму Коростенської районної державної адміністрації 

головним бухгалтером централізованої бухгалтерії. Не з’явилась на конкурс. 

2. На співбесіду і обговорення кандидатур на тимчасово вакантну посаду 

головного спеціаліста відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці 

та соціального захисту населення представлено претенденти: 

Кондрахіна Юлія Володимирівна, 28.06.1993 року народження, освіта вища, у 

2015 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури та 

отримала кваліфікацію інженера механіка педагога. 



 

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято спільне 

рішення щодо оцінювання відповідей наданих Кондрахіною Ю.В.- 

Вінницька Олена Костянтинівна, 28.09.1979 року народження, освіта вища, у 

2005 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій та отримала 

спеціальність «фінанси» за кваліфікацією «економіст». З 2004 року по грудень 2019 року 

працювала в управлінні статистики м. Коростеня, на даний час працює діловодом в ТОВ 

«АКРІК АГРО ГРУП». 

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято спільне 

рішення щодо оцінювання відповідей наданих Вінницькою О.К. - загальна сума 13 балів. 

Начальник управління праці та соціального захисту Єсін І.В. дав характеристику 

кожному з претендентів. 

Після підсумків іспиту та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія прийшла до 

висновку, що на тимчасово вакантну посаду головного спеціаліста відділу призначення 

соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення 

підходить кандидатура Кондрахіної Юлії Володимирівни. 

Голосували кандидатуру Кондрахіної Юлії Володимирівни: 

За – 1 0  

Проти – 0 

Утримались - 0 

ВИРІШИЛИ: 

1. На заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста відділу призначення 

соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту 

загальна сума 19 балів. 

населення рекомендувати кандидатуру Кондрахіної Юлії Володимирівни. 

 

Голова комісії В.Москаленко 

Секретар комісії Р.Іванова 

Заступник голови 

Члени комісії 

 

В. Вигівський 

О. Синицький 

О.Ясинецький 

 

В.Корнійчук 

А.Охрімчук 

О.Храпійчук 

.Бардовська 

щексіичук 


