ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на
заміщення вакантної посади директора Почаївської музичної школи
Почаївської міської ради
27.10.2021 року
м. Почаїв
15.00 год.
Секретар комісії: Яра І.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. Бондар Галина Володимирівна – начальник юридичного відділу Почаївської
міської ради;
4. Мельник Раїса Сергіївна – директор Комунальної установи «Публічна
бібліотека» Почаївської міської ради – член комісії;
5. Панчук Марія Іванівна – бібліотекар I-ої категорії комплектування і
обробки літератури КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради;
6. Горевич Іванна Андріївна – концертмейстер Почаївського міського будинку
культури – член комісії.
Присутні:
1. Легкун Віктор Олексійович;
2. Гусарук Юрій Антонович.
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», 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 № 204 від 17.09.2021 року було
1.

затверджено склад конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на
заміщення вакантної посади директора Почаївської музичної школи Почаївської
міської ради, а також визначено Яру І.В., спеціаліста I-ої категорії з кадрової
роботи та діловодства організаційно-інформаційного відділу Почаївської міської
ради – секретарем комісії.
Розпорядженням міського голови № 235 від 21.10.2021р. було внесено
зміни до складу конкурсної комісії, а саме виключено зі складу Комісії Пудайло
В.М., у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю та включено до складу Комісії
Панчук М.І.
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:
Лівінюк В.П., який запропонував 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
Почаївської музичної школи надійшло дві заяви із супроводжуючими
документами
- від Легкуна Віктора Олексійовича, жителя міста Кременець, Тернопільської
області;
- від Гусарука Юрія Антоновича, жителя с. Дунаїв, Кременецького району
Тернопільської області
До заяв 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 кандидатами документи відповідають кваліфікаційним вимогам
конкурсного відбору, а також допустити Легкуна Віктора Олексійовича та
Гусарука Юрія Антоновича до участі в конкурсному відборі.
2. Конкурсний відбір провести 29 жовтня 2021р. о 10.00 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.
Лівінюк В.П.
Бондар Г.В.
Панчук М.І.
Горевич І.А.

Секретар комісії:

Яра І.В.

