
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії по добору керівників комунальних закладів 

культури Почаївської міської ради
26.08.2021 року м. Почаїв
10.00 год.

Секретар комісії: Коношевська М.В.
Присутні:

1. Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради - член комісії;

2. Лівінюк Віктор Петрович - керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету Почаївської міської ради - член комісії;

3. Чорнобай Любов Іванівна - депутат Почаївської міської ради восьмого 
скликання, секретар постійної комісії міської ради з гуманітарних питань - 
член комісії;

4. Сімащук Валентина Миколаївна - депутат Почаївської міської ради 
восьмого скликання, член постійної комісії міської ради з гуманітарних 
питань - член комісії;

5. Руднік Микола Володимирович - депутат Почаївської міської ради восьмого 
скликання, член постійної комісії міської ради з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту -член комісії;

6. Мельник Раїса Сергіївна - директор Комунальної установи «Публічна 
бібліотека» Почаївської міської ради - член комісії;

7. Легкун Віктор Олексійович - заступник директора з навчально-виховної 
роботи Почаївської музичної школи -член комісії;

8. Галаган Михайло Семенович - викладач по класу духових інструментів, 
голова профспілкового комітету Почаївської музичної школи - член комісії.

Відсутні:
1. Мамчур Сергій Миколайович - секретар Почаївської міської ради - член 

комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про форму голосування комісії.
2. Про обрання голови комісії.
3. Про розгляд, поданих кандидатами на посаду керівника (директора) 
Почаївського міського будинку культури та Почаївського історико-художнього 
музею документів на відповідність кваліфікаційним вимогам.

1. СЛУХАЛИ:
заступника Почаївського міського голови Максимчука Сергія Вікторовича, 

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», 16 липня 2021р. на офіційному інтернет ресурсі Почаївської 
міської ради pochaiv-rada.gov.ua було опубліковано оголошення про конкурс на 
посаду директора Почаївського міського будинку культури.

Розпорядженням міського голови № 180 від 06.08.2021 року було 
затверджено склад конкурсної комісії по добору керівника Почаївського міського 
будинку культури, а також визначено Конопіевську М.В. секретарем комісії.

Для упорядкування процедури засідання комісії необхідно визначити 
форму голосування для прийняття рішень.
ВИСТУПИЛИ:

Максимчук С.В., 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 - 8, проти - 0, утримались - 0;

2. СЛУХАЛИ:
Максимчука С.В., заступника міського голови, який зазначив, що для 

проведення засідання комісії необхідно обрати голову комісії.
ВИСТУПИЛИ:

Легкун Віктор Олексійович, який запропонував обрати головою комісії 
директора Комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради 
Мельник Раїсу Сергіївну.
УХВАЛИЛИ: Обрати Мельник Раїсу Сергіївну головою комісії:
Голосували : за - 7, проти -0, утримались -1 (Мельник Р.С.)

3. СЛУХАЛИ:
Максимчука С.В., заступника Почаївського міського голови, який повідомив, 

що на участь у конкурсному відборі на посаду директора Почаївського міського 
будинку культури надійшла одна заява із супроводжуючими документами - від 
Собчука Петра Петровича, жителя міста Почаїв, вулиця Заньковецької, 8.

До заяви було додано два рекомендаційні листи, один мотиваційний лист, 
копія диплому 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 Собчука Петра Петровича до 
участі в конкурсному відборі.

Голосували: За - 8; проти;- 0, утримались - 0;
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3.1. СЛУХАЛИ: Максимчука С.В., заступника Почаївського міського голови, 
який повідомив, що на участь у конкурсному відборі на посаду директора 
Почаївського історико-художнього музею не надійшло жодних конкурсних 
пропозицій (документів) від кандидатів та запропонував вважати таким, що 
не відбувся конкурс на посаду директора Почаївського історико- 
художнього музею. .

УХВАЛИЛИ:
1. Вважати таким, що не відбувся конкурс на посаду директора Почаївського 

історико-художнього музею Почаївської міської ради;
2. Рекомендувати Почаївському міському голові повторно оголосити конкурс 

по добору керівника Почаївського історико-художнього музею Почаївської 
міської ради.
Голосували: За - 8; проти;- 0, утримались - 0;

Мельник Р.С.

Максимчук С.В.

Лівінюк В.П.

Чорнобай Л.І.

Легкун В.І.

Секретар комісії:

Галаган М.С.

Руднік М.В.

Сімащук В.М.

Коношевська М.В.


