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Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від 24червня   2016р.            № 125 
 

м. Знам`янка 

 

Про проведення конкурсу на заміщення 

посад керівників закладів культури міста 

 

Відповідно до вимог  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 

процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», керуючись 

вимогами статей 21
1
- 21

5 
Закону України «Про культуру», статті 26 Закону України «Про 

музеї та музейну справу», статті 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

1.Начальнику відділу культури і туризму С.Бабаєвійпопередити директора комунального 

закладу культури Будинок культури смт Знам’янка Друга І.Коломійченко,  директора 

комунального закладу міський Палацу культури Л.Кравцову та директораміської 

централізованої бібліотечної системи М.Колісніченко про припинення трудового 

договору. 

2. Оголосити з 24.06.2016року конкурс на посади наступних керівників закладів культури 

міста: 

- директора комунального закладу  - Будинок культури смт Знам’янка Друга; 

- директора комунального закладу - міський Палац культури; 

- директора  міської централізованої бібліотечної системи. 

3.Встановити термін подання документів для участі в конкурсі - 30 днів з дня 

опублікування оголошення на офіційному сайті Знам’янськолї міської ради. 

4.Керуючій справами міськвиконкому І.Ратушній, відділу кадрової роботи (нач. 

Л.Меренкова), юридичному відділу (нач. Ю.Данільченко) та відділу культури і туризму 

(нач. С.Бабаєва): 

4.1.Забезпечити організацію проведення конкурсної процедури призначення керівників 

комунальних закладів культури та роботу конкурсної комісії відповідно до вимог Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення 

керівників державних та комунальних закладів культури». 

4.2. Забезпечити проведення конкурсної процедури призначення на посаду директора 

міського краєзнавчого музею після повернення діючого директора з відпустки по 

догляду за дитиною. 

5. Засобам масової інформації та управлінню  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення  заходів. 

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  першого заступника 

міського голови В.Загородню. 

 

Міський голова     С.Філіпенко 


