
НОВОСАНЖАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії з проведення добору на зайняття посади 

директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека»
Новосанжарської селищної ради

Дата проведення: 
22.07.2021 р. о 14.00 
Конференц-зала

Присутні:

Члени конкурсної комісії: Василенко В.М., Давиденко С.Д., Вовк О.О.,
ф

Краснюк М.Т., Киричок З.М., Романець І.А.

Секретар конкурсної комісії: Носова В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
1. Про обрання голови конкурсної комісії.

За пропозицією членів комісії.

2. Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора 
Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» 
Новосанжарської селищної ради, на відповідність кваліфікаційним 
вимогам, зазначеним у статті 21і Закону України «Про культуру» та 
допуск до участі в доборі кандидатів на посаду керівника вказаного 
закладу культури.

Інформує: Голова конкурсної комісії

3. Про затвердження способу голосування при визначенні переможця 
конкурсу на зайняття посади директора Комунального закладу 
«Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської селищної ради 
та регламенту роботи конкурсної комісії.

Інформує: Голова конкурсної комісії

4. Різне.
Інформує: Голова конкурсної комісії



Головний спеціаліст відділу організаційної роботи та управління 

персоналом виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, секретар 

конкурсної комісії Носова В.О. відкрила засідання конкурсної комісії та 

запропонувала затвердити порядок денний засідання комісії.

Порядок денний затверджено одноголосно.

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

L Про обрання голови конкурсної комісії*
Слухали: Секретаря конкурсної комісії Носову В.О., яка ознайомила 

членів комісії з рішенням дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 

31 травня 2021 року № 40 «Про оголошення конкурсу на посаду директора 

Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» 

Новосанжарської селищної ради», рішенням виконавчого комітету селищної 

ради від 24 вересня 2018 року № 185 «Про затвердження Положення про 

склад та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного 

добору на посаду керівника закладу культури Новосанжарської селищної 

ради» та розпорядженням селищного голови від 08 липня 2021 року № 151 

«Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна 

бібліотека» Новосанжарської селищної ради».

Зазначила, що 10 червня 2021 року за рішенням селищної ради було 

оголошено конкурс на заміщення посади директора Комунального закладу 

«Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської селищної ради, так 

як Законом України «Про культуру» передбачено, що керівник закладу 

культури призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту на 

п’ять років за результатами конкурсу.

Умовами конкурсу визначені такі вимоги до кандидатів (ст. 21і Закону 

України «Про культуру»:

- громадянство України;

- вища освіта;

- стаж роботи в сфері культури не менше 3-років;

- володіння державною мовою;
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з
- здатність за своїми діловими і моральними якостями,

освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові 

обов’язки.

Відзначила, що затверджено наступний персональний склад конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» 

Новосанжарської селищної ради:

Василенко Валентина Миколаївна -  керуючий справами виконавчого 

комітету Новосанжарської селищної ради - член комісії від виконавчого 

комітету Новосанжарської селищної ради;

Дави ден ко Світлана Дмитрівна -  начальник відділу юридичного 

забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету Новосанжарської 

селищної ради - член комісії від виконавчого комітету Новосанжарської 

селищної ради;

Вовк Олена Олександрівна -  начальник відділу організаційної роботи 

та управління персоналом виконавчого комітету Новосанжарської селищної 

ради - член комісії від виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради;

Краснюк Марія Тимофіївна -  завідувач філії -  «Зачепилівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Бориса Олійника» 

Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської 

області», депутат селищної ради - член комісії від трудового колективу;

Киричок Зінаїда Миколаївна -  староста сіл Лелюхівка, Забрідки - 

член комісії від трудового колективу;

Романець Ігор Анатолійович -  директор Комунальної установи 

«Новосанжарський центр соціальних служб» Новосанжарської селищної ради 

- член комісії від трудового колективу;

Секретарем конкурсної комісії призначено головного спеціаліста відділу 

організаційної роботи та управління персоналом виконавчого комітету 

Новосанжарської селищної ради Носову Вікторію Олегівну. Бере участь у 

засіданні комісії без права брати участь у голосуванні.



Секретар конкурсної комісії зауважила, що конкурсну комісію 

сформовано відповідно до вимог законодавства: по три кандидатури від 

Засновника та трудового колективу.
Від громадських організацій у сфері культури до органу управління 

кандидатури до складу конкурсної комісії не надходили. Тому, конкурсну 

комісію утворено у складі шести осіб і вона є повноважною при прийнятті 

рішень.

Запропонувала присутнім членам комісії вносити пропозиції щодо 

обрання голови конкурсної комісії.

Виступила: Вовк О.О., яка запропонувала обрати головою комісії 

Краснюк М.Т.

Інших пропозицій від членів комісії не надходило.

Секретар конкурсної комісії Носова В.О. поставила кандидатуру 

Краснюк М.Т. на голосування.

Головою конкурсної комісії обрано члена конкурсної комісії Краснюк 

Марію Тимофіївну.

Підсумки голосування:
«За» - 5 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає, «Не голосувало» - 1

чол.

(Член комісії Краснюк М.Т. не брала участі в голосуванні у зв’язку з 

уникненням конфлікту інтересів).

II. Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду 

директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» 

Новосанжарської селищної ради, на відповідність кваліфікаційним 

вимогам, зазначеним у статті 21і Закону України «Про культуру» та 

допуск до участі в доборі кандидатів на посаду керівника вказаного 

закладу культури
Слухали: Краснюк М.Т., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що 

для участі в конкурсі на посаду директора Комунального закладу 

«Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської селищної ради

4



документи подала один кандидат Нездойминога Валентина Василівна. 

Ознайомила членів комісії з поданими документами.

Голова комісії зазначила, що документи подані кандидатом 

Нездойминогою В.В. відповідають вимогам, зазначеним у статті 21і Закону 

України «Про культуру».

У зв’язку з цим, запропонувала допустити Нездойминогу Валентину 

Василівну до участі в доборі кандидатів на посаду директора Комунального 

закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської селищної 

ради.

Члени конкурсної комісії підтримали пропозицію голови комісії.

Вирішили: допустити Нездойминогу Валентину Василівну до участі в 

доборі кандидатів на посаду директора Комунального закладу 

«Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської селищної ради.

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

III. Про затвердження способу голосування при визначенні 
переможця конкурсу на зайняття посади директора Комунального 

закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської 

селищної ради та регламенту роботи конкурсної комісії.
Слухали: Краснюк М.Т., голову конкурсної комісії, яка запропонувала 

членам комісії визначити відкритий спосіб голосування при визначенні 

переможця конкурсу шляхом підняття руки.

Краснюк М.Т. внесла пропозицію затвердити наступний регламент 

роботи: на проведення співбесіди з кандидатом та заслуховування публічних 

презентацій проектів програм розвитку закладу культури (на один і п’ять 

років) — по ЗО хвилин.

Вирішили: підтримати пропозиції голови комісії.

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



Голова конкурсної комісії Краснюк М.Т. запропонувала 

визначитися із датою та часом проведення другого засідання конкурсної 

комісії.
Член конкурсної комісії Вовк О.О. запропонувала провести друге 

засідання комісії 27 липня 2021 року о 10:00 годині у малій актовій залі 

адмінбудинку Новосанжарської селищної ради.

Вирішили:
1. Провести друге засідання комісії 27 липня 2021 року о 10:00 годині у малій 

актовій залі адмінбудинку Новосанжарської селищної ради.

2. Секретарю конкурсної комісії Носовій В.О.:

2.1. Невідкладно повідомити кандидату про результати розгляду її документів 

та допуск до участі у конкурсі.

2.2. Невідкладно повідомити кандидату п]То дату, місце і час проведення 
конкурсної комісії, на якому буде проведено співбесіду з кандидатом та 

заслухано її публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури 

на один і п’ять років.

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

Краснюк М.Т.

-Василенко В.М.

Давиденко С.Д.

Вовк О.О.

Киричок З.М.

Романець І. А.
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Голова конкурсної комісії


