
ПРОТОКОЛ № 2
Засідання конкурсної комісії по добору керівника Почаївського міського 

будинку культури

26.08.2021 року м. Почаїв
10.30 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 визначення переможця конкурсу по добору керівника (директора) 
Почаївського міського будинку культури.

1. СЛУХАЛИ: заступника Почаївського міського голови Максимчука С.В., який 
повідомив, що на вимогу Закону України «Про культуру» необхідно заслухати, 
підготовлену кандидатом презентацію проекту програми щодо розвитку 
Почаївського міського будинку культури на один та п'ять років.
ВИСТУПИЛИ: кандидат на посаду директора Почаївського міського будинку 
культури Собчук Петро Петрович, який представив на розгляд комісії проект 
програми розвитку Почаївського міського будинку культури на один та п'ять 
років.
УХВАЛИЛИ: заслухавши підготовлену програму розвитку Почаївського 



міського будинку культури, комісія вирішила визнати:
1. Собчука Петра Петровича переможцем конкурсу на посаду керівника 

(директора) Почаївського міського будинку культури.
2. Рекомендувати Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти з 

Собчуком Петром Петровичем контракт.
Голосували: за - 8, проти - 0, утримались - 0;

Мельник Р.С.

Максимчук С.В.

Лівінюк В.П.

Чорнобай Л.І.

Секретар комісії:
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Галаган М.С.
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