ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора
«Городнянського історико-краєзнавчий музей»
26 липня 2018 року

м. Городня

Присутні:
від органу управління :
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
- Мамедов Віталій Володимирович
Начальник відділу культури, сімї, молоді та спорту – Яцкова Олена
Юріївна
Члени комісії : Волочок Г.П, Гармаш А.О, Чехман Є.С, Завалій Г.М.,
Романчук Л.В., Мороз К.М, Савоста А.П, Гаташ Т.І, Шатило Т.І.,
Кучерявенко Н.А., Шилова Л.О.
Засідання розпочала начальник відділу культури, сімї, молоді та спорту
– Яцкова Олена Юріївна «Шановні члени конкурсної комісії. Ми з вами
зібралися згідно Положення про формування складу та організацію роботи
комісії з проведення конкурсного добору на заміщення посади директора
«Городнянського історико-краєзнавчого музею». Сьогодні на засіданні
присутні всі члени комісії, таким чином комісія легітимна і може розпочати
свою роботу.
Пропоную голосування відкрите. Хто за? – 11, Проти – 0, Утримався – 0
Ми маємо ухвалити порядок денний нашого засідання.
Порядок денний
1. Про обрання голови та секретаря конкурсної комісії з проведення
конкурсного добору на заміщення посади директора «Городнянського
історико-краєзнавчого музею»
2. Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора
музею відповідність кваліфікаційним вимогам та допуск до участі в конкурсі.
3. Про визначення дати 2-го засідання.
Чи є інші пропозиції щодо порядку денного?
Немає. Ставимо на голосування. Хто за такий порядок денний, прошу
голосувати. Хто «за»- 11 «Проти»- 0 «Утримався»- 0
Порядок ухвалено одноголосно.
Переходимо до розгляду першого питання порядку денного «Про
обрання голови та секретаря конкурсної комісії з проведення конкурсного
добору на заміщення посади директора «Городнянського історикокраєзнавчого музею». Прошу вносити пропозиції.

Виступили : О.Ю. Яцкова запропонувала обрати секретарем Волочок
Галину Петрівну, бібліографа І кат. Центральної бібліотеки.
Ставимо на голосування. Хто за те, щоб секретарем комісії було обрано
Волочок Галину Петрівну? Прошу голосувати
Хто «за»- 10 «Проти»- 0«Утримався»-0 «Одноголосно»
Завалій Галина Миколаївна, провідний методист центральної бібліотеки
внесла пропозицію обрати головою комісії Романчук Любов Володимирівну,
заступника директора Городнянської ЦБС по роботі з дітьми, право
вирішувати спірні моменти під час голосування залишити за головою комісії.
Чи є інші пропозиції?
Інших пропозицій немає.
Ставимо на голосування. Хто за те, щоб головою комісії було обрано
Романчук Любов Володимирівну, заступника директора Городнянської ЦБС
по роботі з дітьми? Прошу голосувати
Хто «за» - 9 «Проти»- 0«Утримався»-0 «Одноголосно»
Вирішили: Обрати головою конкурсної комісії з проведення
конкурсного добору заміщення посади директора «Городнянського історикокраєзнавчого музею» Романчук Любов Володимирівну.
Передаю слово секретарю комісії:
Волочок Галина Петрівна : Переходимо до розгляду другого питання
порядку денного «Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду
директора «Городнянського історико-краєзнавчого музею», відповідність
кваліфікаційним вимогам та допуск до участі в конкурсі». На розгляд комісії
надійшов 1 пакет документів. Згідно статті 211 Закону України «Про
культуру» керівником комунального закладу культури може бути особа, яка
має вищу освіту, 3 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. Не може бути призначена на посаду керівника комунального
закладу особа, яка:
- За рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- Має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом
останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення;

- Є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно
до статутних документів здійснює управління закладом, а саме місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Перелік документів, які повинні надати кандидати: 1) заява про участь у
конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних»; 2) автобіографія, що
містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження,
інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних
посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи
іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 3)
копія документа, що посвідчує особу; 4) копії документів про вищу освіту; 5)
рекомендаційний лист довільної форми; 6) мотиваційний лист довільної
форми. Цей перелік є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на
її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає
документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Розглядаємо подані документи кандидата на посаду директора
«Городнянського історико-краєзнавчого музею».
Подано 1 пакет документів, які надійшли від Смаль Ольги Геннадіївни,
1954 року народження, освіта вища, у 1978 році закінчила Київський інститут
іноземних мов. Стаж роботи в культурі становить 28 років. Документи подані
відповідно до зазначеного переліку: Заява; автобіографія; копія паспорта;
диплому про вищу освіту; рекомендаційний лист; мотиваційний лист.
Надані документи та кваліфікація Смаль О.Г. відповідають вимогам
чинного законодавства.
Волочок Г.П. зачитала вголос Автобіогафію, рекомендаційний лист та
мотиваційний лист кандидата.
Які є пропозиції щодо допуску кандидатури Смаль О.Г. до участі в
конкурсі?
Пропозицій не прозвучало.
Голова комісії: Ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити
Смаль О.Г. до участі в конкурсі на зайняття посади директора
«Городнянського історико-краєзнавчого музею», прошу голосувати.
Хто «за»- 10 «Проти»- 0 «Утримався» -0 Прийнято.
Секретар комісії : Переходимо до розгляду третього питання порядку
денного «Про визначення дати 2-го засідання». Які будуть пропозиції?
Виступили: Кучерявенко Н.А., яка запропонувала провести друге засідання
07 серпня 2018 року о 15-00.
Ставимо на голосування. Хто за те, щоб друге засідання провести 07
серпня 2018 року о 15-00? Прошу голосувати. «За» - 10 «Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Вирішили: друге засідання комісії провести 07 серпня 2018 року о 15-00

Порядок денний засідання комісії з проведення конкурсного добору на
заміщення посади директора «Городнянського історико-краєзнавчого
музею» вичерпано.
Секретарю конкурсної комісії Волочок Г. оприлюднити матеріали.
Голова комісії
Секретар

Л. В. Романчук
Г. П. Волочок

Члени комісії
Чехман Є.С.
Завалій Г.М.,
Романчук Л.В.
Куковська В.І.
Мороз К.М.
Савоста А.П.
Гаташ Т.І.
Шатило Т.І.,
Кучерявенко Н.А.,
Шилова Л.О.

