
ПРОТОКОЛ№1
Засідання конкурсної комісії по добору директора комунальної 
установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради

Тернопільської області

21.12.2018 року м. Почаїв

Присутні:
1. Чубик Андрій Віталійович - заступник міського голови, член 

комісії;
2. Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського голови, член 

комісії;
3. Лівар Надія Миколаївна -  керуюча справами виконавчого

комітету;
4. Собчук Петро Петрович -  директор Почаївського міського

будинку культури;
5. Мельник Любов Ілінічна -  завідувач бібліотекою Опорного

закладу Почаївська загальноосвітня школа 1-111 ступенів Почаївської міської 
ради Тернопільської області;

6. Волосюк Марія Миколаївна -  науковий співробітник 
Почаївського історико-художнього музею.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання секретаря комісії.
2. Про форму голосування комісії.
3. Про обрання голови комісії.
4. Про розгляд, поданих кандидатами на посаду директора 

комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради 
Тернопільської області.

СЛУХАЛИ: заступника Почаївського міського голови Чубика Андрія 
Віталійовича, який повідомив, що на вимогу Закону України «Про культуру» 
із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи 
у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних 
та комунальних закладів культури», 09 листопада 2018 року в газеті «Діалог» 
було опубліковано оголошення про конкурс на посаду директора 
комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради



Тернопільської області.
Розпорядженням міського голови № 136 від 03.12.2018 року, із 

врахуванням протоколу №1 загальних зборів трудового колективу бібліотек 
Почаївської МОТГ , було затверджено склад конкурсної комісії по добору 
керівника комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської 
ради Тернопільської області.

1. СЛУХАЛИ: Чубика Андрія Віталійовича, заступника міського 
голови, який зазначив, що для проведення засідання комісії необхідно 
обрати секретаря комісії.

ВИСТУПИЛИ: Максимчук Сергій Вікторович, який запропонував на 
обрання секретарем комісії керуючу справами виконавчого комітету Лівар 
Надію Миколаївну.

УХВАЛИЛИ: обрати Лівар Надію Миколаївну секретарем комісії.
Голосували: за - 5, проти - 0, утримались - 0;

1. СЛУХАЛИ : Чубика Андрія Віталійовича, заступника міського 
голови, який зазначив, про те, що для упорядкування процедури засідання 
комісії необхідно визначити форму голосування для прийняття рішень.

ВИСТУПИЛИ: Чубик Андрій Віталійович, заступник Почаївського 
міського голови, який запропонував проводити процедуру голосування 
шляхом підняття однієї руки кожним членом комісії, у разі його згоди.

УХВАЛИЛИ : проводити процедуру голосування шляхом підняття 
однієї руки кожним членом комісії у разі його згоди.

Голосували: за - 5, проти - 0, утримались - 0;

2. СЛУХАЛИ: Чубика Андрія Віталійовича, заступника 
міського голови, який зазначив, що для проведення засідання комісії 
необхідно обрати голову комісії.

ВИСТУПИВ: Максимчук Сергій Вікторович, який запропонував на 
обрання головою комісії заступника Почаївського міського голови Чубика 
Андрія Віталійовича.

УХВАЛИЛИ: обрати Чубика Андрія Віталійовича головою комісії.
Голосували : за - 5, проти - 0, утримались -  0

3. СЛУХАЛИ: Чубика Андрія Віталійовича, заступника 
Почаївського міського голови, який повідомив, що на участь у конкурсному 
відборі на посаду директора комунальної установи «Публічна бібліотека» 
Почаївської міської ради Тернопільської області надійшла одна заява із 
супроводжуючими документами - від Мельник Раїси Сергіївни, жительки с.



Будки.
До заяви було додано два рекомендаційні листи, один мотиваційний 

лист, копія диплома про вищу освіти , автобіографія та документи, що 
посвідчують особу.

УХВАЛИЛИ: ознайомившись із поданими документами комісія
ухвалила:

1. Що подані кандидатом документи відповідають кваліфікаційним 
вимогам конкурсного відбору, а також допустити Мельник Раїсу Сергіївну 
до участі в конкурсному відборі.

Голосували: За - 5; Проти;- 0, утримались - 0 •

Голова комісії: Чубик Андрій Віталійович

Секретар комісії: Лівар Надія Миколаївна


