
НОВОСАНЖАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

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

директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека»
Новосанжарської селищної ради

Дата проведення: 
27.07.2021 р. о 10.00 
Конференц-зала

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

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

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: Нездойминога Валентина Василівна, кандидат на посаду 

директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна бібліотека» 

Новосанжарської селищної ради, яка запропонувала присутнім свої проекти 

програм розвитку Комунального закладу «Новосанжарська публічна 

бібліотека» Новосанжарської селищної ради на один та п’ять років. Окрім 

презентації додала, що в селищній бібліотеці створено правовий гурток, є 

завідувач гуртка. Комунальний заклад постійно бере участь у акціях і 

розіграшах, які проводяться в соціальних мережах з метою залучення 

додаткових коштів та поповнення бібліотечного фонду. У цьому році 

перемогли у конкурсі, отримали книги.

Відповіді на запитання:
Давиденко С.Д.: - П’ятирічна програма комунального закладу вже 

профінансована чи ще не розроблена?

Відповідь: - Програма ще не розроблена. Фінансування визначається з 

урахуванням можливості бюджету і здійснюється під час формування 

бюджету. Наразі проблемою закладу є відсутність кольорового принтера, 

який дуже необхідний для роботи бібліотечної системи.

Василенко В.М.: - Чи залучалися в цьому році якісь позабюджетні 

кошти? Можете озвучити суму?
Відповідь: - Суму назвати не можу, тому що отримані книги не оцінені і 

не поставлені на баланс. Буде створено комісію з оцінювання, яка облікує 

книги і визначить їх вартість.

Киричок З.М.: - Є непрацюючі бібліотеки?
Відповідь: - На даний момент -  Мар’янівська бібліотека. Але вже 

знайдено працівника для даної бібліотеки, яка із серпня цього року 

приступить до роботи. Отже, у нас, у громаді мережа закладів повністю 

збережена.

Василенко В.М.: - Чи працюєте Ви над поповненням фонду, шляхом 

придбання, аудіо книгами і електронними книгами? Чи вже є якийсь запас?
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Відповідь: - Ні, тільки працюємо. Побувавши на методичному 

об’єднанні в публічній бібліотеці, де від видавництва «Ранок» було проведено 

конкурс-розіграш, я виграла електронну книгу і дуже зацікавилася їхньою 

продукцією. Плануємо розглянути варіанти її багаторазового використання.

Василенко В.М.: - Як Ваші працівники рекомендують книги пересічним 

користувачам? Вони їх читають?

Відповідь: - Раніше проводилися презентації книг. Тобто кожен 

працівник презентував книгу. Плануємо і надалі працювати в цьому напрямі 

та проводити такі презентації, щоб спонукати працівників і відвідувачів.

Давиденко С.Д.: - Як залучаєте до читання дітей, адже це напряму 

впливає на їх розвиток?

Відповідь: - П’ятирічною програмою розвитку планується театралізовано,
ф

можливо у вигляді лялькового театру. Але, поки що, це голосні читання 

бібліотекарем.

Вовк О.О.: - Якого віку найбільше у Вас відвідувачів?

Відповідь: - Звичайно, що це шкільний вік і пенсіонери.

Краснюк М.Т.: - Періодичною пресою цікавляться?

Відповідь: - Дуже цікавляться. Нам періодичної преси потрібно побільше. 

Тому, надіємося, що Комунальному закладу і надалі будуть виділятися 

достатні кошти на оформлення підписки.

Василенко В.М.: Порадила звернутися з проханням до селищного

голови стосовно виділення на Комунальний заклад кольорового принтера та 

поцікавилась чи всі бібліотеки мають комп’ютери?

Відповідь: - Звичайно не всі, але є в планах надати комп’ютери і 

під’єднати до «хабів» ті приміщення, які опалюються. Всі 8 бібліотек, які 

входили до ЦБС, є в соціальній мережі Фейсбук.

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.



Киричок З.М., член комісії, охарактеризувала Нездойминогу В,В. 

як дуже відповідальну і принципову людину, яка завжди має і відстоює свою 

точку зору (якщо вона правильна), активна, має багато ідей та планів на 

майбутнє. Неконфліктна і заслуговує надалі працювати керівником.

Вирішили: провести відкрите голосування по визначенню переможця на 

посаду директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна 

бібліотека» Новосанжарської селищної ради.

Підсумки голосування:

«За» - 6 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
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Вирішили: Визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора Комунального закладу «Новосанжарська публічна 

бібліотека» Новосанжарської селищної ради Нездойминогу Валентину 

Василівну.

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

комісії вважається прийнятим та привітала Нездойминогу В.В. з перемогою в 

конкурсі на зайняття посади директора Комунального закладу 

«Новосанжарська публічна бібліотека» Новосанжарської селищної ради.

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 

щодо призначення переможця конкурсу керівником комунального закладу 

культури, шляхом укладення контракту на п’ять років.

Голова конкурсної комісії 

Члени конкурсної комісії:

нюк М.Т. 

Ваешіенко В.М. 

Давиденко С.Д. 

Вовк О.О. 

Киричок З.М. 

Романець І.А.


