
ПРОТОКОЛ №1

проведення конкурсу по прийому на службу в органах 
місцевого самоврядування

м. Коростень 12.01. 2022р.

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 тимчасово вакантну посаду 

головного спеціаліста відділу призначення соціальних допомог та пільг 
управління праці та соціального захисту населення.

На виконання розпорядження міського голови від 22.11.2021 №468к «Про 
оголошення конкурсу» проводиться конкурс на заміщення тимчасово вакантної 
посади головного спеціаліста відділу призначення соціальних допомог та пільг.

Для проведення конкурсу опубліковано оголошення про проведення 
конкурсу на заміщення зазначеної вакантної посади в друкованому засобі масової 
інформації газеті «Іскоростень» 26.11.2021 №47(1079), інформація про вимоги до 
претендентів та основні функціональні обов’язки розміщена на офіційному веб - 
сайті Коростенської міської ради.

Прийом документів тривав з 26 листопада 2021 року по 26 грудня 2021 року.
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..

Запрошені: Єсін І.В. начальник управління праці та соціального 
захисту населення.

По першому питанню прийнято рішення допустити до участі у конкурсі 
претендентів що подали документи на комісію.

По другому питанню - проведено іспит. Письмовий іспит проходив 12 січня 
2022 року з 08.00 до 09.00 години в приміщенні кабінету №13. Екзаменаційна 
відомість додається до протоколу.

Доповідач: Іванова Р.А -  начальник режимно-секретної та кадрової служби, 
секретар конкурсної комісії.

Необхідність повідомлення членами конкурсної комісії про наявність 
конфлікту інтересів під час проведення засідання конкурсної комісії.
Всі члени конкурсної комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів.

На співбесіду і обговорення кандидатури на посаду головного спеціаліста 
відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального 
захисту населення представлено претенденти:



Коломієць Наталія Сергіївна, 06.10.1972 року народження, освіта вища, у 
1999 році закінчила Верхівнянську філію Житомирського агротехнічного коледжу 
та отримала кваліфікацію агронома, має диплом про навчання у 1992 році в 
учбовому центрі МП «Істок» де отримала кваліфікацію бухгалтера 
госпрозрахункових організацій.

Трудову діяльність розпочала з 1990 року на Сквирській трикотажній 
фабриці. З 1993-1997 року працювала медичним реєстратором поліклініки в смт. 
Володимир -  Волинському, у 1998 працювала бухгалтером СП «Граніт», з 2002 
року по 2020 рік призначена на посаду провідного спеціаліста відділу 
персоніфікованого обліку пільг та з питань обслуговування інвалідів, ветеранів 
війни та праці в управлінні соціальної політики Коростенської РДА, на даний час 
безробітна перебуває на обліку в центрі зайнятості. Заміжня , має двох синів.

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінювання відповідей наданих Коломієць Наталею 
Сергіївною, загальна сума / &$О.Н&0(/Лґгі6> І_________________балів.

Гилюк Ніна Василівна , 02.02.1973 народження , освіта вища в 1997 році 
закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка та 
отримала спеціальність математика і фізика, за кваліфікацією вчитель математики 
і фізики. Трудову діяльність розпочала з 1998 року секретаря виконкому 
Новаківської сільської ради, а 2010 року до 2020 року була обрана сільським 
головою. З грудня 2020 року по грудень 2021 року перебувала на обліку в центрі 
зайнятості. Заміжня, має двох синів.

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінювання відповідей наданих Гилюк Ніною 
Василівною, загальна сума 9 9  [ М&УїРиШ&({ЦР/ґіб>)______________ балів.

Лакида Світлана Михайлівна,ч22.09.198С^юку народження, освіта вища, у 
2005 році закінчила Національну юридичну академію ім. Я.Мудрого та отримала 
спеціальність правознавство , за кваліфікацією юрист.

Трудову діяльність розпочала з 2000 року у Коростенському суді з посади 
консультанта суду, спеціаліста, помічника судді та працювала до листопада 2021 
року. На даний час безробітна перебуває на обліку в центрі зайнятості. Заміжня , 
має сина.

Проходила стажування на посаді. План та висновок стажування додається.
За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 

спільне рішення щодо оцінювання, відповідей наданих Лакидою Світланою 
Михайлівною, загальна сума / І  ( ( ^ть ) _________  ____ балів.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Єсін Ігор дав 
характеристику кожному кандидату.

Після співбесіди з кандидатами відбулося обговорення отриманої 
інформації, вражень та думок членів конкурсної комісії, особистих наявних та 
потенційних здібностей претендентів.

Після підсумків іспиту та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія 
прийшла до висновку, що на заміщення тимчасової посади головного спеціаліста 
відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального 
захисту населення підходить кандидатура Лакиди Світлани Михайлівни, так як 
вона проходила стажування в управлінні праці та соціального захисту населення,



знайомилась з роботою, відповідальна, уміє організовувати свою роботу, володіє 
системними знаннями.

Голосували кандидатуру Лакиди Світлани Михайлівни:
За - 13
Проти -  немає 
Утримались -  немає

ВИРІШИЛИ:

1. На заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста відділу 
призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального 
захисту населення рекомендувавк^ідидатуру ЛакидщСвітлани Михайлівни.

Голова комісії В.Москаленко

Секретар комісії 
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О.Ясинецький 

О.Олексійчук 

^  А.Охрімчук 
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О.Храпійчук

О.Бондарчук


