
      П Р О Т О К О Л     №  2 

засідання конкурсної комісії по прийняттю на службу 

посадових осіб виконавчих органів Житомирської міської ради 

від  11  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 

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

ради 

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

ради 

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 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Організаційна підготовка до іспиту та конкурсу. 

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

вакантної  посади головного спеціаліста, юрисконсульта управління соціального захисту 

населення Богунського району департаменту соціальної політики Житомирської міської ради 

(на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника). 

3. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали 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: 

 головного спеціаліста, юрисконсульта управління соціального захисту населення 

Богунського району департаменту соціальної політики Житомирської міської ради (на 

період відпустки по догляду за дитиною основного працівника), яке  було опубліковано 

24 грудня 2020 року в газеті «Теле Ехо» № 52, прийом документів тривав з 24 грудня 

2020 року по 22 січня  2021 року. 

 

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

 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 головного спеціаліста, 

юрисконсульта управління соціального захисту населення Богунського району департаменту 
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соціальної політики Житомирської міської ради (на період відпустки по догляду за 

дитиною основного працівника) подали документи Особа 1, Особа 2,  Особа 3, Особа 4. 

 

       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  всіх кандидатів відповідали  

встановленим вимогам. Головою конкурсної комісії їх було допущено до участі у конкурсі. 

 

      Кандидати Особа 2, Особа 3 під час телефонної розмови 10.02.2021 відмовились від участі 

у конкурсі в зв’язку з працевлаштуванням. 

 

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

заміщення вакантної посади головного спеціаліста, юрисконсульта управління 

соціального захисту населення Богунського району департаменту соціальної політики 

Житомирської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного 

працівника). 

      На іспит прибули  кандидати на вакантну посаду головного спеціаліста, юрисконсульта 

управління соціального захисту населення Богунського району департаменту соціальної 

політики Житомирської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного 

працівника): 

 

1. Особа 1 

2. Особа 4 

 

 Письмовий іспит  проходив  11 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 11 лютого 2021 року. 

 

Кандидати   отримали  наступну  кількість балів: 

на вакантну посаду головного спеціаліста, юрисконсульта управління соціального захисту 

населення Богунського району департаменту соціальної політики Житомирської міської ради 

(на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника): 

1. Особа 1 - 13 балів 

2. Особа 4 - 16 балів 

 

        Всі кандидати набрали загальну суму балів, що є вищою 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  Особа1, Особа 4 вважаються такими, що успішно склали  письмовий іспит і проходять 

співбесіду на  відповідну вакантну посаду. 

        Після оцінювання результати  письмового іспиту доведено до відома  кандидатів. 

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

     

ВИРІШИЛИ:  

1. Вважати Особа 1, Особа 4 такими,  що успішно склали письмовий іспит. 

 

      Прийнято одноголосно. 

      Екзаменаційна відомість, роботи кандидатів додаються до протоколу. 
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СЛУХАЛИ: Пашко О.М., яка оголосила результати письмового іспиту. 

 

2. Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали письмовий  іспит, та 

прийняття рішення. 

 

       Члени  конкурсної  комісії  ознайомились  з документами кандидатки, яка успішно склала 

письмовий іспит на зайняття вакантної посади головного спеціаліста, юрисконсульта 

управління соціального захисту населення Богунського району департаменту соціальної 

політики Житомирської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного 

працівника) Особи 1. 

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

Пашко О.М. про: 

- мотиви  участі у конкурсі. 

Черниша Є.М про: 

- посадові обов’язки головного спеціаліста, юрисконсульта департаменту соціальної 

політики міської ради; 

- визначення поняття «підсудність»; 

- види підсудності; 

- справи, які розглядають адміністративні та господарські суди. 

Хабарової Н.Ф. про : 

- ознайомлення з роботою департаменту соціальної політики міської ради; 

- останні зміни в законодавстві; 

- строк, в який особа може звернутись до суду в зв’язку із незаконним звільненням  з 

роботи; 

- строк позовної давності щодо заборгованості по заробітній платі. 

 

         Члени  конкурсної  комісії  ознайомились  з документами кандидатки, яка успішно склала 

письмовий іспит на зайняття вакантної посади головного спеціаліста, юрисконсульта 

управління соціального захисту населення Богунського району департаменту соціальної 

політики Житомирської міської ради (на  період  відпустки  по  догляду  за   дитиною 

основного працівника) Особи 4. 

СЛУХАЛИ: Особу 4 з відповідями на запитання членів конкурсної комісії:  

Пашко О.М. про: 

- мотиви  участі у конкурсі. 

Черниша Є.М про: 

- посадові обов’язки головного спеціаліста, юрисконсульта департаменту соціальної 

політики міської ради; 

- досвід роботи; 

- визначення поняття «підсудність»; 

- види підсудності; 

- критерії визначення підсудності. 

Хабарової Н.Ф. про : 

- строк позовної давності щодо заборгованості по заробітній платі. 

 

    Після співбесіди з кандидатами відбулося обговорення отриманої інформації, вражень та 

думок членів конкурсної комісії , особистих наявних та потенційних здібностей претендентів.     

 

ГОЛОСУВАЛИ: рекомендувати на вакантну посаду головного спеціаліста, юрисконсульта 

управління соціального захисту населення Богунського району департаменту соціальної 

політики Житомирської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного 

працівника: 

                          Особа 1:                                          Особа 4:           

«за»  -  0 

«проти» -  7 

«утримались» - 1 

«за»  -  7 

«проти» -  0 

«утримались» - 1 
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ВИРІШИЛИ:  на підставі розгляду поданих документів, результатів письмового іспиту та 

співбесіди  рекомендувати на вакантну посаду головного спеціаліста, юрисконсульта 

управління соціального захисту населення Богунського району департаменту соціальної 

політики Житомирської міської ради (на період відпустки по догляду за дитиною основного 

працівника) Особу 4. 

 

      11 лютого 2021 року Особа 1, Особа 4 ознайомлені 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 

                                                                                                                      С.М. Кондратюк 

О.С. Шевчук 

Є.М. Черниш                                                                                        

          Н.Ф. Хабарова 

                                                                                                                      І.І Кириченко      


