
ПРОТОКОЛ №17

проведення конкурсу по прийому на службу в органах 
місцевого самоврядування

м. Коростень 21 грудня 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 відділу цифрових технологій;

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:
- Угцапівський С.М. начальник відділу цифрових технологій;
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 відділу цифрових технологій:

Вигівський Ярослав Леонідович, 13.09.1980 року народження, освіта 
вища, в 2002 році закінчив Житомирський інженерно технологічний інститут і 
отримав спеціальність «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію 
менеджера-економіста.

Трудову діяльність розпочав з 2002 року. З 2008 по 2015 рік працював на 
посаді головного інженера фермерського господарства «Бест», з 2016 року по 2018 
рік в ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» на посаді інженера інформаційних 
технологій. З 2018 року перебував на обліку в Коростенському міському центрі 
зайнятості. З 2019 року і по теперішній час працює на посаді голови правління ПАТ 
«Коростенський РСХ». Одружений, має дві неповнолітніх доньки.

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета 
наданих Вигівським Ярославом Леонідовичем:



за перше питання -  5 ”балів; 
за друге питання -  Ц  балів; 
за третє питання -  &  балів; 
за четверте питання — б ~балів 
Загальна сума 'ів балів.

Новінський Микола Ігорович, 30.11.1994 року народження, освіта вища, в 
2018 році закінчив Житомирський державний технологічний університет та 
отримав спеціальність автоматизація та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Трудову діяльність розпочав з 2017 року. З 2017 по 2018 рік працював на 
посаді інженера сервісного центру ТОВ «Інтернаціональні комунікації», з 2018 
року по і по теперішній час працює на посаді майстра з ремонту ПП «Вадіком- 
Сервіс».

За результатами оцінювання всіма членами конкурсної комісії прийнято 
спільне рішення щодо оцінок відповіді на кожне питання екзаменаційного білета 
наданих Новінським Миколою Ігоровиччем:

за перше питання балів; 
за друге питання -  с^балів; 
за третє питання -  Л  балів; 
за четверте питання ~ 3  балів.
Загальна сума $  балів.

Начальник начальник відділу цифрових технологій Ущапівський Сергій 
Миколайович надав інформацію про кандидатів на вакантну посаду головного 
спеціаліста відділу цифрових технологій.

Після підсумків іспиту та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія 
прийшла до висновку, що на посаду головного спеціаліста відділу цифрових 
технологій підходить кандидатура Вигівського Ярослава Леонідовича, так як він 
працював у цьому напрямку знає роботу відділу інформаційних технологій, 
знайомився з посадовими обов’язками та виконував завдання які були йому надані 
начальником відділу.

Голосували за кандидатуру Вигівського Ярослава Леонідовича: 
За - 13 
Проти -  0 
Утримались -  0



ВИРІШИЛИ:

1. На заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу цифрових 
технологій рекомендувати кандидатуру Вигівського Ярослава Леонідовича.

Голова комісії 

Секретар комісії

В. Москаленко 

Р. Іванова


