
 

 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу  

на посаду завідувача КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

 

15 серпня 2019 року                                                     14.00 

Кабінет сільського голови 

       

Головувала: голова конкурсної комісії Погрібна Л.С. 

Присутні:  

Погрібна Л.С. – голова комісії  

Насонова Ж.Ж. – член комісії 

Позняк С.В. – член комісії 

Котова Н.М. – член комісії  

Семенюк В.І. – член комісії  

Лейбзон С.Н.  

Трибушна Т.В.  

Порядок денний: 

1. Про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду завідувача КЗ «Музиківський сільський будинок культури»: 

- про визначення регламенту заслуховування публічної презентації проектів програм 

розвитку КЗ «Музиківський сільський будинок культури»; 

- про організацію процедури голосування. 

2. Про публічну презентацію проектів програм розвитку КЗ «Музиківський 

сільський будинок культури» 

3. Про обрання завідувача КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

1. СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

Про організацію роботи конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду завідувача КЗ «Музиківський 

сільський будинок культури»: 

- про визначення регламенту заслуховування публічної 

презентації проектів програм розвитку КЗ «Музиківський 

сільський будинок культури»; 

- про організацію процедури голосування. 

ПОГРІБНА Л.С. запропонувала відвести 30 хвилин для 

презентації програми розвитку КЗ «Музиківський сільський 

будинок культури» та 15 хвилин на запитання та пропозиції 

членів конкурсної комісії. Членам конкурсної комісії 

голосувати за рішення особисто та публічно. Голосі сільського 

голови та інших присутніх   враховувати як дорадчі. 

Підсумки голосування: «За» -  

                                        «Проти» -  

                                       «Утримався» -  

                                       «Не голосував» - 

ВИРІШИЛИ:  Відвести 30 хвилин для презентації програми розвитку КЗ 

«Музиківський сільський будинок культури» та 15 хвилин на 

запитання та пропозиції членів конкурсної комісії. Членам 

конкурсної комісії голосувати за рішення особисто та публічно. 

Голоси сільського голови та інших присутніх  враховувати як 

дорадчі. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про публічну презентацію проектів програм розвитку КЗ 

«Музиківський сільський будинок культури» 



 

 

ВИСТУПИЛИ Фесюк І.М. з розробленою програмою розвитку КЗ 

«Музиківський сільський будинок культури» 

 Погрібна Л.С. внесла пропозицію щодо обміну думками за 

підсумками презентації проекту програм розвитку 

КЗ«Музиківський сільський будинок культури» 

Підсумки голосування: «За» -  

                                        «Проти» -  

                                       «Утримався» -  

                                       «Не голосував» - 

ВИРІШИЛИ:  Публічну презентацію проекту програми розвитку 

КЗ «Музиківський сільський будинок культури», презентовану 

Фесюк І.М., взяти до відома. 

  3. СЛУХАЛИ: 

 

Про обрання керівника КЗ «Музиківський сільський будинок 

культури» 

 

 

ПОГРІБНА Л.С. поставила на голосування питання про 

обрання завідувачем КЗ «Музиківський сільський будинок 

культури» Фесюк І.М., як таку що прийняла участь в конкурсі 

на заміщення вакантної посади.  

Підсумки голосування: «За» -  

                                        «Проти» -  

                                       «Утримався» -  

                                       «Не голосував» - 

ВИРІШИЛИ:  Обрати Фесюк Ірину Миколаївну завідувачем 

КЗ«Музиківський сільський будинок культури»  

Рекомендувати сільському голові Лейбзону С.Н. призначити 

Фесюк Ірину  Миколаївну завідувачем КЗ «Музиківський 

сільський будинок культури»  

 

 

Голова конкурсної комісії       Л.С. Погрібна 

 

Насонова Ж.Ж. 

 

Позняк С.В. 

 

Котова Н.М. 

 

Семенюк В.І. 

 

Лейбзон С.Н. 

 

Трибушна Т.В. 

 


