
НОВОСАНЖАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії з проведення добору на зайняття посади 

директора селищного Культурно-мистецького центру «Нові Санжари»

Дата проведення: 
29.07.2021 р. о 10.00 
Конференц-зала

Присутні:
Члени конкурсної комісії: Краснюк М.Т., Вовк О.О., Чайка В.І., 

Кондратюк Т.П., Киричок З.М., Черненко О.В.

Секретар конкурсної комісії: Носова В.О. ■*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення співбесіди з кандидатом, заслуховування його 

публічних презентацій проектів програм розвитку закладу культури на 

один і п’ять років та визначення переможця конкурсу.
Інформує: Краснюк М Т. - голова конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії Краснюк М.Т. відкрила засідання конкурсної 

комісії та запропонувала затвердити порядок денний засідання комісії.

Порядок денний затверджено одноголосно.

Підсумки голосування:
«За» - 6 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

І. Про проведення співбесіди з кандидатом, заслуховування його 

публічних презентацій проектів програм розвитку закладу культури на 

один і п’ять років та визначення переможця конкурсу.
Слухали: Голову конкурсної комісії Краснюк М.Т., яка запропонувала 

заслухати публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури



на один і п'ять років, провести співбесіду з кандидатом та визначити 

переможця конкурсу шляхом проведення відкритого голосування.

Виступила: Нагорняк Маргарита Миколаївна, кандидат на посаду 

директора селищного Культурно-мистецького центру «Нові Санжари», яка 

запропонувала присутнім свої проекти програм розвитку закладу культури на 

один та п’ять років.

Окрім презентації, Нагорняк М.М. озвучила основні проблемні питання:

- фактично неопалювальні заклади культури;

- відсутність мережі інтернет в усіх закладах культури громади;

- усунення недоліків з приміщенням, яке не здане в експлуатацію.

Нагорняк М.М. звернула увагу присутніх членів комісії на кадровий

потенціал. Зауважила, що для активізації роботи хоче провести конкурс серед 

керівників закладів культури, де кожен повинен представити свій заклад, 

творчі колективи, свої творчі та організаторські здібності.

Нагорняк М.М. розповіла, що зараз триває підготовка до великого свята 

обжинок, в якому братимуть участь усі заклади культури громади.

Член комісії Черненко О.В. повідомила присутніх про те, що зверталася 

за допомогою до Нагорняк Маргарита Миколаївни по питанню свята для 

дітей з особливими потребами. Усе було організовано дуже швидко, 

креативно. Черненко О.В. наголосила, що їй приємно працювати з цим 

колективом і керівником.

Голова комісії Краснюк М.Т. погодилась зі словами Черненко О.В. та 

додала, що Маргарита Миколаївна активна в роботі.

Нагорняк М.М. поінформувала присутніх, про те що працівники їхнього 

закладу культури надають платні послуги, завдяки чому мають кошти на спец 

рахунку. У цьому році на власні гроші придбали 6 вишитих сорочок, 

виготовили сани і олені Діда Мороза.

Відповіді на запитання:
Вовк 0 .0 :  - Які платні послуги Ви надаєте?
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Відповідь: - Оренда апаратури, озвучення, організація заходів, 

оренда костюмів, послуги аніматорів.

Киричок З.М.: - У Вашому закладі багато жанрів розвивається. Який 

ще жанр плануєте розвивати?

Відповідь: - Розмовний жанр. Це і дотепне слово і ліричне слово. Ним 

можна цікаво розбавити концертну програму. Наголосила, що люди 

поважного віку просять зробити «Клуб вихідного дня», щоб люди 

спілкувалися на відкритому повітрі, слухаючи несучасну музику, як у 

Полтаві.

Слухали: Краснюк М.Т., голову конкурсної комісії, яка відзначила, що 

презентація проектів та співбесіда з кандидатом завершені і запропонувала 

перейти до проведення відкритого голосування по визначенню переможця 

конкурсу. *

Вирішили: провести відкрите голосування по визначенню переможця на 

посаду директора селищного Культурно-мистецького центру «Нові Санжари».

Підсумки голосування:
«За» - 6 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Вирішили: Визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора селищного Культурно-мистецького центру «Нові Санжари» 

Нагорняк Маргариту Миколаївну.

Виступила: Краснюк М.Т., яка відзначила, що рішення конкурсної 

комісії вважається прийнятим та привітала Нагорняк М.М. з перемогою в 

конкурсі на зайняття посади директора селищного Культурно-мистецького 

центру «Нові Санжари».

Оголосила, що протягом трьох днів буде підготовлено протокол 

конкурсної комісії про підсумки конкурсу, оприлюднено на офіційному веб- 

сайті селищної ради та передано його Засновнику, в особі Новосанжарської 

селищної ради, для розгляду на сесії Новосанжарської селищної ради питання

ш



4
щодо призначення переможця конкурсу керівником комунального 

закладу культури, шляхом укладення контракту на п’ять років.

Краснюк МТ. 

Вовк О.О. 

Чайка В.І. 

Кондратюк Т.П 

Киричок З.М. 

Черненко О.В.


