
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на 

заміщення вакантної посади директора Почаївського історико-художнього 

музею Почаївської міської ради 

12.11.2021 року   м. Почаїв 

12.00 год. 

 

Секретар комісії: Яра І.В. 

Присутні: 

1. Максимчук Сергій Вікторович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – голова комісії; 

2. Бондар Галина Володимирівна – начальник юридичного відділу Почаївської 

міської ради – член комісії; 

3. Мельник Раїса Сергіївна – директор Комунальної установи «Публічна 

бібліотека» Почаївської міської ради – член комісії; 

4. Собчук Петро Петрович – директор Почаївського центру культурних послуг 

Почаївської міської ради – член комісії; 

5. Петрук (Пудайло) Валентина Миколаївна – художній керівник Почаївського 

центру культурних послуг Почаївської міської ради – член комісії. 

6. Сімащук Валентина Миколаївна – депутат Почаївської міської ради 

восьмого скликання, член постійної комісії міської ради з гуманітарних 

питань – член комісії. 

Присутні: 

1. Алімова Алла Дмитрівна. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про визначення переможця конкурсу по добору керівника на посаду 

директора Почаївського історико-художнього музею Почаївської міської 

ради. 

 

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

повідомив, що на вимогу Закону України «Про культуру» необхідно заслухати, 

підготовлену кандидатами презентацію проекту програми розвитку Почаївського 

історико-художнього музею Почаївської міської ради на на один та п'ять років. 

ВИСТУПИЛИ: кандидат на посаду директора Почаївського історико-

художнього музею Почаївської міської ради Алімова Алла Дмитрівна, яка 

представила на розгляд комісії проект програми розвитку Почаївського історико-

художнього музею Почаївської міської ради на один та п'ять років. 

УХВАЛИЛИ: заслухавши підготовлену програму розвитку Почаївського 

історико-художнього музею Почаївської міської ради, комісія вирішила визнати:  

1. Алімову Аллу Дмитрівну переможцем конкурсу на посаду керівника 

(директора) Почаївського історико-художнього музею Почаївської міської 



ради. 

2. Рекомендувати Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти з гр. 

Алімовою Аллою Дмитрівною контракт. 

Голосували: за - 6, проти - 0, утримались - 0; 

 

 

 

Голова комісії:        Максимчук С.В. 

 

Члени комісії:        Мельник Р.С. 

 

       Сімащук В.М. 

 

       Бондар Г.В. 

 

       Собчук П.П. 

 

       Петрук В.М. 

 

 

Секретар комісії:       Яра І.В. 

 


