
      П Р О Т О К О Л     №  1 

 

засідання конкурсної комісії по прийняттю на службу 

посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради 

від  08  лютого 2021 року 

 

Присутні члени  комісії : 

Пашко О.М. - - керуючий справами виконавчого комітету, голова конкурсної 

комісії  

Клімінський В.А. - - секретар Житомирської міської ради 

Ольшанська С.Г. - - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Місюрова М.О. 

 

- - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Кондратюк С.М. - - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Шевчук О.М. - - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Черняхович О.М. 

 

- - радник міського голови 

Черниш Є.М.  - - директор юридичного департаменту міської ради 

-  

Хабарова Н.Ф. - - начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого 

самоврядування міської ради 

Кириченко І.І. - - заступник начальника відділу кадрів та з питань служби в органах 

місцевого самоврядування міської ради, секретар комісії 

-  

Запрошені: 

Блажиєвський І.Й. 

 

- - директор департаменту містобудування та земельних відносин 

міської ради 

Коваленко Л.І. - - член Житомирської обласної організації Національної спілки 

архітекторів України 

Радченко В.О. - - член Житомирської обласної організації Національної спілки 

архітекторів України 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Організаційна підготовка до іспиту та конкурсу. 

2. Проведення письмового іспиту, оцінювання та підбиття підсумків іспиту на заміщення 

вакантної  посади заступника директора департаменту містобудування та земельних відносин 

Житомирської міської ради – головного архітектора міста. 

3. Проведення співбесіди з кандидатом, який успішно склав іспит, та прийняття рішення. 

Всі члени конкурсної комісії погодилися з порядком денним. 

 

 

      1. Організаційна підготовка до іспиту та конкурсу. 

 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Пашко О.М. про: 

 

       1. Оголошення конкурсу та основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади: 

 заступника директора департаменту містобудування та земельних відносин 

Житомирської міської ради – головного архітектора міста, яке  було опубліковано 17 

грудня 2020 року в газеті «Теле Ехо» № 51, прийом документів тривав з 17 грудня 2020 

року по 15 січня  2021 року. 

Крім того, інформація була розміщена на сайті Житомирської міської ради.  

 



 2 
 2. Необхідність  повідомлення членами конкурсної комісії про наявність конфлікту 

інтересів під час проведення засідання конкурсної комісії. 

      Всі члени конкурсної комісії повідомили про відсутність конфлікту   інтересів. 

 

       3. Про надходження від кандидатів до конкурсної комісії по прийняттю на службу 

посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради документів, які було 

перевірено на відповідність їх встановленим в оголошенні про проведення конкурсу вимогам 

щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування.  

        

        До конкурсної комісії по прийняттю на службу посадових осіб виконавчих органів 

Житомирської міської ради на заміщення вакантної посади заступника директора 

департаменту містобудування та земельних відносин  Житомирської міської ради – головного 

архітектора міста подала документи Особа 1. 

 

       Подані документи було перевірено на відповідність їх встановленим в оголошенні про 

проведення конкурсу вимогам щодо прийняття на службу в органи  місцевого самоврядування. 

За результатами розгляду встановлено, що документи Особи 1 не відповідають встановленим 

вимогам, в частині відсутності необхідного стажу організаційної і професійної роботи за 

фахом у сфері містобудування та архітектури, про що їй було повідомлено. Оскільки 

кандидатка  наполягала на участі у конкурсі за даних обставин (подала заяву), керуючись п.17 

Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, 

затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від 15.02.2002 № 169, конкурсною 

комісією  її було допущено до участі у конкурсі. 

 

2.Проведення письмового іспиту, оцінювання та підбиття підсумків іспиту на 

заміщення вакантної посади заступника директора департаменту містобудування та 

земельних відносин Житомирської міської ради – головного архітектора міста. 

 

      На іспит на вакантну посаду заступника директора департаменту містобудування та 

земельних відносин Житомирської міської ради – головного архітектора міста прибула: 

 

1. Особа 1 

 

 Письмовий іспит  проходив  08 лютого  2021 року з 10.00 до 11.00 годин в прес-центрі 

Житомирської міської ради. 

  По закінченню часу, відведеного на складання письмового іспиту, була проведена 

перевірка відповідей та їх оцінювання членами конкурсної комісії. 

 Члени конкурсної комісії прийняли спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне з 

питань екзаменаційного білету.  

         Загальну суму балів внесено до екзаменаційної відомості від 08 лютого 2021 року. 

 

          Особа 1  отримала  16 балів, що є вище  50% від максимальної суми балів, яка може бути 

виставлена при наданні відповідей,  тому   згідно   з  Порядком  проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим  постановою  Кабінету 

Міністрів  України  від 15.02.02 № 169 та Загальним порядком проведення іспиту кандидатів 

на заміщення  вакантних   посад   державних   службовців,  затвердженим  наказом Головного 

управління державної служби України від 08.07.11 № 164 вона вважається такою, що успішно 

склала  письмовий іспит і проходить співбесіду на  відповідну вакантну посаду. 

 

        Після оцінювання результати  письмового іспиту доведено до відома  кандидатки. 

        Зауважень та нарікань щодо оцінювання робіт конкурсною комісією у Особи 1 не було.      

     

ВИРІШИЛИ:  

1. Вважати Особу 1 такою,  що успішно склала письмовий іспит. 
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      Прийнято одноголосно. 

      Екзаменаційна відомість, робота Особи 1 додаються до протоколу. 

 

СЛУХАЛИ: Пашко О.М., яка оголосила результати письмового іспиту та повідомила, що на 

засіданні конкурсної комісії запрошені та присутні представники Житомирської обласної 

організації Національної спілки архітекторів України Коваленко Л.І. та Радченко В.О. 

 

3. Проведення співбесіди з кандидаткою, яка успішно склала письмовий  іспит, та 

прийняття рішення. 

 

       Члени  конкурсної  комісії  ознайомились  з документами Особи 1, яка успішно склала 

письмовий іспит на зайняття вакантної посади заступника директора департаменту 

містобудування та земельних відносин  Житомирської міської ради – головного архітектора 

міста. 

 

СЛУХАЛИ: Особу 1 з відповідями на запитання членів конкурсної комісії, запрошених 

представників Житомирської обласної організації Національної спілки архітекторів України та 

директора департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради:  

 

Пашко О.М. про: 

- мотиви  участі у конкурсі. 

Кондратюка С.М. про: 

- посадові обов’язки головного архітектора міста. 

Блажиєвського І.Й. про: 

- обізнаність з діючою містобудівною документацією. 

Клімінського В.А. про: 

- практичну роботу архітектором. 

Ольшанської С.Г. про: 

- досвід роботи; 

- здобуту освіту; 

- основні здобутки в роботі. 

Черниша Є.М. про: 

- місто, яке на її особисту думку є архітектурно привабливим;  

- першочергові завдання на посаді головного архітектора міста Житомира; 

- архітектурну концепцію міста. 

Радченка В.О. про: 

- стаж роботи архітектором; 

- чи відомо, що в місті  Житомирі затверджена архітектурно-художня концепція. 

Коваленка Л.І. про: 

- період здобуття архітектурної освіти; 

- обізнаність з роботами сертифікованих архітекторів в м. Житомирі; 

- реалізовані проекти та конкретні справи, як архітектора. 

 

    Після співбесіди з Особою 1  відбулося обговорення отриманої інформації, вражень та 

думок членів конкурсної комісії та запрошених представників Житомирської обласної 

організації Національної спілки архітекторів України, особистих наявних та потенційних 

здібностей претендентки.     

 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко Л.І., який звернув увагу на невідповідність Особи 1  вимогам, 

визначеним в ст.  14 Закону України «Про архітектурну діяльність» в частині необхідного 

стажу роботи. 
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ВИСТУПИЛИ: Черняхович О.М., який запропонував рекомендувати на вакантну 

посаду заступника директора департаменту містобудування та земельних відносин 

Житомирської міської ради – головного архітектора міста Особу 1 з випробувальним терміном 

три місяці. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: рекомендувати на вакантну посаду заступника директора департаменту 

містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради – головного архітектора 

міста з випробувальним терміном три місяці: 

 

                                       Особу 1:            

«за»  -  10 

«проти» -  0 

«утримались» - 0 

                                   

ВИРІШИЛИ:  на підставі розгляду поданих документів, результатів письмового іспиту та 

співбесіди  рекомендувати на вакантну посаду  заступника директора департаменту 

містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради – головного архітектора 

міста Особу 1 з випробувальним терміном три місяці. 

 

      08 лютого 2021 року Особа 1 ознайомлена з результатами  письмового іспиту та конкурсу 

під розпис в присутності всіх членів конкурсної комісії. 

 

 

Члени конкурсної  комісії:      О.М. Пашко 

                                                                                                                      В.А. Клімінський 

С.Г. Ольшанська 

М.О. Місюрова         

С.М. Кондратюк 

О.С. Шевчук 

О.М. Черняхович 

Є.М. Черниш                                                                                        

          Н.Ф. Хабарова 

                                                                                                                      І.І Кириченко      


