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засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору
на посаду завідуючого Широчанським сільським клубом та завідуючого

Михайлівським сільським Будинком культури
М. Апостолове
Дата проведення: 18.09.2019
Місце проведення: Сесійна зала

Засідання розпочалось: об 09 год. 00 хв

Засідання закінчилось: об 09 год. 30 хв

Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на
посаду завідуючого Широчанським сільським клубом та завідуючого
Михайлівським сільським Будинком культури було проведено 18.09.19 0
09:00 год.. На засіданні конкурсної комісії відсутні наступні члени комісії:
Кита Максим Вікторович - начальник юридичного відділу виконкому міської
ради (відпустка); Міленін Віктор Валерійович - начальник відділу
комунальної власності та земельних відносин (відрядження); Штефан
Геннадій Володимирович - голова постійної комісії з питань освіти,
культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоровэя та соціального
захисту населення (відрядження).

Присутні на засіданні:

Члени комісії: - Панкратова Світлана Василівна - заступник
Міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради;

- Горбенко Наталя Григорівна - начальник відділу
культури виконкому міської ради;

- Лимаренко Віра Єлисеївна - директор КЗК
«Апостолівська міська бібліотека»;

- Аленіна Алла Олександрівна, провідний
спеціаліст загального відділу виконкому міської ради;

- Осипенко Наталія Василівна, начальник
фінансово-економічного відділу виконкому міської ради;

- Стогній Іванна Володимирівна - спеціаліст ]

категорії відділу культури виконкому міської ради;

Секретар комісії: - Павлюк Сергій Іванович - інспектор відділу
культури виконкому міської ради.

Запрошена особа: - Лопушинська Євгенія Володимирівна.



Порядок денний:
]. Добір осіб на заміщення вакантних посад завідуючого Михайлівським

сільський Будинком культури та Широчанським сільським клубом.
Доповідач: Панкратова С.В. - голова комісії.

2. На першому засіданні конкурсної комісії 23.08.20] 9р. було розглянуто
подані документи кандидата Лопушинської Євгенії Володимирівни на
заміщення посади завідуючої Широчанським сільським клубом та
Симонович Оксани Сергіївни на заміщення посади завідуючої
Михайлівським сільським Будинком культури.
Доповідач: Панкратова С.В. - голова комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Визнано, що кандидати не відповідають вимогам статті 21-1 Закону

України «Про культуру», а саме; «Керівником державного чи комунального
закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері

культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за
своїми діловими і моральними якостями, освітнім і. професійним рівнем
виконувати відповідні посадові обов'язки».
Доповідач: Панкратова С.В. - голова комісії.
Співдоповідач: Горбенко Н.Г. внесла пропозицію підтримати кандидатуру
Лопошинську Є.В.. за відсутністю працівника в Широчанському сільському
клубі.

ВИРІШИЛИ:
]. Запропонували підтримати кандидата Лопушинську Є.В. (на заміщення

посади завідуючої Широчанським сільським клубом), але на тимчасово
виконуючу обовіязки завідуючої до оголошення конкурсного добору.

Голосували:
“За” - 6; “Проти” - О; “Утрималось” - 0

(Рішення прийняте)

]. СЛУХАЛИ:

І.Питання про добір особи для заміщення вакантної посади шляхом
проведення співбесіди.

Доповіла: Панкратова С.В.:

Законом України "Про культуру" визначено, що на другому засіданні
конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатом, під час якої заслуховує
публічні презентації проектів програм розвитку клубного закладу на один і

п”ять років. Тож переходимо до публічної презентації Лопошинської Є.В.



ВИСТУПИЛИ:
Лопошинська Євгенія Володимирівна з публічною презентацією

проекту програми розвитку Широчанського сільського клубу на один та
п,ять років (додається), після чого кандидат відповів на питання членів
комюп.

Доповіла:
Панкратова С.В. зазначила, що під час усної співбесіди кандидат на

заміщення вакантної посади Лопошинська Є.В. презентувала проекти
програм розвитку Широчанського сільського клубу на один і п”ять років, та
підтримала бажання Лопошинської Є.В. співпраці з молоддю, залучення
більшої кількості населення до участі у колективах художньої самодіяльності
та розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного,
театрального і декоративно-прикладного мистецтва. Лопошинська Є.В. під
час співбесіди показала себе спокійною, врівноваженою, толерантною,
зацікавленою в подальшій роботі та розвитку культури в сільській
місцевості, та виявила бажання в подальшому навчатися саме по даному
напрямку.

ВИРІШИЛИ:
1. Презентовані Лопошинською Є.В. проекти програм розвитку

Широчанського сільського клубу на один і п,ять років є задовільними.
2. Співбесіду з Лопошинською Є.В. визнати успішною.

Голосували:
“За” - -6-; “Проти”--0-; “Утрималось” - -0-
Шішення прийняте)

2. СЛУХАЛИ:
Питання про визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної

посади Широчанського сільського клубу.
Доповіла: Панкратова С.В.

Законом України "Про культуру" визначено, що конкурсна комісія
приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування
та оприлюдненням його на офіційному веб-сайті органу управління.

ВИСТУПИЛИ: Панкратова С.В.
Заслухавши презентації проектів розвитку закладу культури та

зважаючи на те що Лопошинська Є.В. під час співбесіди показала себе
спокійною, врівноваженою, толерантною, зацікавленою в подальшій роботі
та розвитку культури в сільській місцевості, та виявила бажання в
подальшому навчатися саме по даному напрямку. Беручи до уваги надані
рекомендаційні листи, пропоную визначити переможцем конкурсу на
заміщення вакантної посади завідуючого Широчанським сільським клубом



Лопошинську Євгенію Володимирівну та призначити її на посаду т.в.о.
виконуючої обов*язки завідуючої ІЦирочанським сільським клубом до
оголошення конкурсного добору.

ВИРІШИЛИ:
1. Визнати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади

завідуючого Широчаснським сільським клубом Лопошинську Євгенію
Володимирівну.

2. Рекомендувати Апостолівському міському голові призначити на посаду
т.в.о. завідуючої Широчанським сільським клубом Лопошинську
Євгенію Володимирівну до оголошення конкурсного добору.

3. Секретарю конкурсної комісії Павлюку С.І. розмістити дане рішення
на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Апостолівської міської
ради.

4. Секретарю конкурсної комісії Павлюку С.І. повідомити
Лопошинську Є.В. про результати конкурсу.

Голосували:
БЄЗа7? - -6-; “Проти”--0щ; “Утрималось” - “0
(Рішення прийняте)

Голова комісії:

Члени комісії:

Секретар комісії

С.В. Панкратова

”%%/44 Н.В. Осипенко
. ґ)

..Є Лимаренко
А.О. Аленіна

І.В. Стогній

Н.Г. Горбенко

С.І.Павлюк


