ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на
заміщення вакантної посади директора Почаївського історико-художнього
музею Почаївської міської ради
11.11.2021 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.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про форму голосування комісії.
2. Про обрання голови комісії.
3. Про розгляд, поданих кандидатами на посаду директора Почаївської музичної
школи Почаївської міської ради, документів на відповідність кваліфікаційним
вимогам.
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», 01 жовтня 2021р. на офіційному інтернет ресурсі Почаївської
міської ради pochaiv-rada.gov.ua було опубліковано оголошення про конкурс на
посаду директора Почаївського історико-художнього музею.
Розпорядженням міського голови № 232 від 18.10.2021 року було
затверджено склад конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на
заміщення вакантної посади директора Почаївського історико-художнього музею
1.

Почаївської міської ради, а також визначено Яру І.В., спеціаліста I-ої категорії з
питань кадрової роботи та діловодства організаційно-інформаційного відділу
Почаївської міської ради – секретарем комісії.
Для упорядкування процедури засідання комісії необхідно визначити
форму голосування для прийняття рішень.
ВИСТУПИЛИ:
Бондар Г.В., начальник юридичного відділу міської ради, яка запропонувала
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 - 6, проти - 0, утримались - 0;
2. СЛУХАЛИ:
Максимчука С.В., заступника міського голови, який зазначив, що для
проведення засідання комісії необхідно обрати голову комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Сімащук В.П., яка запропонувала обрати головою комісії заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.
УХВАЛИЛИ: Обрати Максимчука Сергія Вікторовича головою комісії:
Голосували : за - 5, проти -0, утримались -1 (Максимчук С.В.)
3. СЛУХАЛИ:
Максимчука С.В., заступника Почаївського міського голови, голову Комісії,
який повідомив, що на участь у конкурсному відборі на посаду директора
Почаївського історико-художнього музею надійшла одна заява
із
супроводжуючими документами
- від Алімової Алли Дмитрівни, жительки с. Затишшя, Кременецького району,
Тернопільської області;
До заяви було додано два рекомендаційні листи, один мотиваційний лист,
копія диплому про вищу освіту, 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 Алімову Аллу Дмитрівну до участі
в конкурсному відборі.
2. Конкурсний відбір провести 12 листопада 2021р. о 12.00 год. в приміщенні
Почаївської міської ради в кабінеті міського голови
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.

