
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ 

організаційного засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу  

на посаду завідувача КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

 

29 липня 2019 року                                                     13.00 

Кабінет сільського голови 

       

Присутні:  

Погрібна Л.С.,  

Позняк С.В.,  

Котова Н.М. 

Семенюк В.І. 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови конкурсної комісії 

2. Про перевірку поданих документів кандидатами на посаду керівника закладу 

культури та допуск кандидата до участі у конкурсі. 

3.Про організацію конкурсного відбору 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови конкурсної комісії  

 

 

Котова Н.М. запропонувала обрати головою конкурсної комісії 

з проведення конкурсу на посаду завідувача КЗ «Музиківський 

сільський будинок культури» - Погрібну Людмилу Сергіївну.  

 

Пропозиція виноситься на голосування. 

 

Підсумки голосування: «За» -  

                                        «Проти» -  

                                       «Утримався» -  

                                       «Не голосував» - 

 

ВИРІШИЛИ:  Призначити Погрібну Людмилу Сергіївну головою конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на посаду завідувача КЗ 

«Музиківський сільський будинок культури» 

 

2. СЛУХАЛИ: Про перевірку поданих документів кандидатами на посаду 

керівника закладу культури 

 

 

Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка 

повідомила, що конкурс на заміщення вакантної посади 

директора КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

проводиться згідно з Положенням про порядок призначення 

керівників закладів культури Музиківської сільської ради 

затверджене рішенням сесії №171 від 20.10.2017 року, 

розпорядження сільського голови «46-к/тр від 03.07.2019 року 

«Про організацію конкурсу на заміщення вакантної посади». 

Оголошення щодо проведення конкурсу опубліковане на 

офіційному сайті https://muzykivskaotg.gov.ua/news/muzikivska-

silska-rada-ogoloshu-konkurs-na-zamischennya-vakantnoi-posadi- 

та в газеті Придніпровська зірка №26(8317) від 28 червня 2019 

року. Для участі в конкурсі подано одну заяву від одного 

кандидату. Кандидат на посаду Фесюк І.М. надала повний 

пакет документів та заповнила декларацію про майно, доходи, 
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витрати та зобов’язання фінансового характеру  в 

електронному вигляді.  

Голова комісії запропонувала допустити Фесюк І.М. до 

участі в конкурсі – презентації розробленого кандидатом плану 

розвитку КЗ «Музиківський сільський будинок культури» на 1-

5 років.  

 

Пропозиція виноситься на голосування. 

 

Підсумки голосування: «За» -  

                                        «Проти» -  

                                       «Утримався» -  

                                       «Не голосував» - 

 

ВИРІШИЛИ:  Допустити Фесюк І.М. до участі в конкурсі – презентації 

розробленого кандидатом плану розвитку КЗ «Музиківський 

сільський будинок культури» на 1-5 років. 

 

3. СЛУХАЛИ  Про організацію конкурсного відбору 

Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка запропонувала 

конкурс провести о 14.00  15 серпня 2019 року в кабінеті 

секретаря Музиківської сільської ради. Конкурс зробити 

відкритим, запросити представників закладів культури та 

освіти, оголошення про проведення презентації розмістити на 

сайті сільської ради. Кандидата на посаду Фесюк І.М. 

повідомити про прийняте рішення.  

 

Пропозиція виноситься на голосування. 

Підсумки голосування: «За» -  

                                        «Проти» -  

                                       «Утримався» -  

                                       «Не голосував» - 

ВИРІШИЛИ:  Конкурс провести о 14.00  15 серпня 2019 року в кабінеті 

секретаря Музиківської сільської ради. Конкурс зробити 

відкритим, запросити представників закладів культури та 

освіти, оголошення про проведення презентації розмістити 

на сайті сільської ради. Кандидата на посаду Фесюк І.М. 

повідомити про прийняте рішення.  

 

Погрібна Л.С. 

 

Насонова Ж.Ж. 

 

Позняк С.В. 

 

Котова Н.М. 

 

Семенюк В.І. 

  


