
ПРОТОКОЛ №1 

Засідання конкурсної комісії по добору керівника Почаївського міського 

будинку культури 

 

10.08.2016 року                          м.Почаїв 

 

Секретар: Новаковська І.Ю. 

 

Присутні: 

1. Чубик Андрій Віталійович - заступник міського голови, член комісії; 

2. Касаткін Богдан Святославович - спеціаліст загального відділу 

Почаївської міської ради, член комісії; 

3. Придатко Тетяна Іванівна - вчитель Почаївської ЗОШ I-III ст., член 

комісії; 

4. Сакара Олена Євгенівна - вчитель Почаївської ЗОШ I-III ст., член 

комісії 

5. Мельник Раїса Сергіївна - працівник Почаївської бібліотеки для дітей, 

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 документів на відповідність 

кваліфікаційним вимогам. 

 

1.СЛУХАЛИ: заступника Почаївського міського голови Чубика Андрія 

Віталійовича, 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», 30 червня 2016 року  в газеті 

«Діалог» було опубліковано оголошення про конкурс на посаду директора 

Почаївського міського будинку культури. 

 Розпорядженням міського голови №243 від 27.07.2016 року, із 

врахуванням протоколу №1 загальних зборів трудового колективу 

Почаївського міського будинку культури, було затверджено склад 

конкурсної комісії по добору керівника Почаївського міського будинку 

культури, а також визначено Новаковську І.Ю. секретарем комісії. 



 Для упорядкування процедури засідання комісії необхідно визначити 

форму голосування для прийняття рішень. 

ВИСТУПИЛИ: Чубик Андрій Віталійович, 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 - 5, проти – 0, утримались – 0; 

 

2.СЛУХАЛИ: Чубика Андрія Віталійовича, заступника міського голови, 

який зазначив, що для проведення засідання  комісії необхідно обрати голову 

комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Касаткін Богдан Святославович, який запропонував на 

обрання головою комісії заступника Почаївського міського голови Чубика 

Андрія Віталійовича. 

УХВАЛИЛИ: Обрати Чубика Андрія Віталійовича головою комісії: 

 

Голосували : за - 5, проти -0, утримались -0 

 

3.СЛУХАЛИ: Чубика Андрія Віталійовича, 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 – 5; проти;– 0, утримались – 0; 

 

 

Голова комісії:       Чубик Андрій Віталійович _________________ 

 

Секретар комісії: Новаковська Іванна Юріївна _________________-  


