
ПРОТОКОЛ №16

проведення конкурсу по прийому на службу в органах 
місцевого самоврядування

м. Коростень 26 листопада 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 фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального 
господарства.

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., Чижевська Н.М., Бардовська Л.В., Камінська 
Т.А., Охрімчук А.В., Бондарчук О.М., 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.

На співбесіду і обговорення кандидатури на вакантну посаду головного 
спеціаліста фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального 
господарства:

Литвинчук Наталія Олексіївна, 18.06.1977 року народження, освіта вища, у 
2009 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння 
обороні України «Коростенський технічний коледж» та отримала кваліфікацію 
молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.

Трудову діяльність розпочала з 1992 року по 1997 рік в Дослідному 
господарстві НПО «Грозинське». З 1997 р. -  2003 р. працювала бухгалтером в 
дослідному господарстві «Грозинське». З 2003 р. -  2010 р. працювала головним 
бухгалтером, з 2010 р. - 2018 р. секретарем Новаківської сільської ради. З 2018 р. — 
2021 р. працювала головним бухгалтером Сингаївської сільської ради. З березня 
2021 року по даний час перебуває на обліку в центрі зайнятості. Заміжня.

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета 
наданих Литвинчук Наталією Олексіївною: 
за перше питання -5~балів; 
за друге питання - Ц  балів; 
за третє питання —£ бали; 
за четверте питання -^балів.
Загальна сума/ 6  балів.



Ярмоленко Людмила Володимирівна, 01.06.1975 року народження, освіта 
вища, у 1998 році закінчила інститут підприємництва та сучасних технологій міста 
Житомира та отримала кваліфікацію економіста.

Трудову діяльність розпочала з 1999 р. по 2000 р. секретарем виконкому 
Новаківської сільської ради. З 2000 р. по 2001 р. перебувала на обліку в 
Коростенському міському центрі зайнятості. З 2001 р. по 2002 р. працювала 
листоношою в відділенні зв’язку Новаки Коростенського вузлу зв’язку. З 
01.03.2002 р. по 16.04.2002 р. - обрана секретарем дільничної виборчої комісії №74. 
З 20.07.2006 р. по 31.08.2006 р. тимчасово працювала листоношою в відділенні 
зв’язку Новаки Коростенського вузлу зв’язку №2. З 2006 р. по 2007 р. перебувала 
на обліку в Коростенському міському центрі зайнятості. З 16.11.2007 року по 
29.12.2007 року працювала підсобним робітником в Новаківській сільській раді. З 
2009 р. по 2010 р. працювала листоношою в відділенні зв’язку Новаки 
Коростенського вузлу зв’язку №2. З 2010 р. по 2021 р. працювала головним 
бухгалтером апарату Новаківської сільської ради.

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета 
наданих Ярмоленко Людмилою Володимирівною:

за перше питання -сГбалів; 
за друге питання - V  балів; 
за третє питання - З  бали; 
за четверте питання -^"балів.
Загальна сума балів.

Недашківська Людмила Миколаївна, 05.11.1971 року народження, освіта 
вища, у 2014 році закінчила Житомирський національний агроекологічний 
університет та отримала кваліфікацію з обліку і аудиту.

Трудову діяльність розпочала з 1990 р. по 1998 р. продавцем в Чоповицькому 
споживчому товаристві. З 2002 р. працювала оператором в Малинському вузлу 
поштового зв’язку, в 2013 р. по 2014 р. переведена на посаду начальника відділення 
поштового зв’язку ВПЗ Чоповичі ЦВПЗ Малин-1. З 2014 р. по 2016 р. працювала 
на посаді Барвінківського сільського голови. З 2017 р. по 2020 р. виконувала 
обов’язки старости.

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета 
наданих Недашківською Людмилою Миколаївною:

за перше питання - V балів; 
за друге питання - 3  балів; 
за третє питання - З  бали; 
за четверте питання -^балів.
Загальна сума / /  балів.



Островська Людмила Миколаївна, 03.10.1979 року народження, освіта 
вища, у 2002 році закінчила Академію державної податкової служби України та 
отримала кваліфікацію фінансиста.

Трудову діяльність розпочала з 2003 р. по 2005 р. ФОП Воловчук помічником 
бухгалтера та бухгалтером, 3 01.07.2005 р. по 09.09.2005 р. працювала на посаді 
бухгалтера в ФОП Ущапівський. З 2005 р. по 2017 р. працювала на посаді 
бухгалтера, головного бухгалтера КП Магазин №44. З 2017р. по 2019 р. працювала 
головним бухгалтером Межирічської сільської ради. З 2019 р. по 2020 р. перебувала 
на обліку в Коростенському центрі зайнятості. З січня місяця 2021 р. та по даний 
час працює бухгалтером ФОП Гераймович. Не заміжня, має двох неповнолітніх 
синів 2014 року народження.

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 Островською Людмилою Миколаївною:

за перше питання -5~балів;
за друге питання балів;
за третє питання -  * / бали;
за четверте питання -^балів.
Загальна сума балів.

Начальник управління житлово-комунального господарства Мартинюк 
Валерій Михайлович надав інформацію про кандидатів.

Після підсумків іспиту та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія 
прийшла до висновку, що на посаду головного спеціаліста фінансово- 
бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства 
підходить кандидатура Островської Людмили Миколаївни, так як вона працювала 
і працює у цьому напрямку знає роботу, знайомилась з посадовими обов’язками та 
виконувала завдання які були їй надані начальником відділу.

Голосували кандидатуру Островської Людмили Миколаївни: 
За - 13 
Проти -  0 
Утримались -  0



ВИРІШИЛИ:

1. На заміщення вакантної посади головного спеціаліста фінансово- 
бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства 
рекомендувати кандидатуру Островфйсої Людмили Миколаївни.

Голова комісії

Секретар комісії

В. Москаленко

Р.Іванова


