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Україна
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

Розпорядження

від     20 липня 2016р.        		   		                                       №  137

м. Знам`янка

Про затвердження персонального складу 
конкурсних комісій для проведення конкурсу 
на заміщення  посад керівників закладів культури міста 

      Відповідно до вимог  Закону України від 28 січня 2016 року № 955-VIII «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 наказом Міністерства культури України від № 380 31.05.2016   «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління  Міністерства культури України», розпорядженням міського голови від 24.06.2016року № 125 «Про проведення конкурсу на заміщення  посад керівників закладів культури міста», ст. 42  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання трудових колективів Знам’янської міської ЦБС та МПК:

1.Затвердити конкурсну комісію з проведення  конкурсного добору на посаду директора міської централізованої бібліотечної системи у складі:
- Загородня В.Г. - перший заступник міського голови 
- Ратушна І.О. - керуюча справами міськвиконкому 
- Бабаєва С.М. - начальник відділу культури і туризму 
- Данільченко Ю.В. - начальник юридичного відділу 
- Івасенко С.В. - директор Знам’янської  дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка, заступник голови Ради директорів шкіл естетичного виховання Кіровоградської області 
- Золотарьова І.В. - голова Знам’янського райкому профспілки працівників культури
- Сопільняк Ю.М. - депутат міської ради сьомого скликання, голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту
- Бойко С.В. - депутат міської ради сьомого скликання, член постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту
 - Романова А.В. - голова методичного об’єднання шкільних бібліотек міста, провідного бібліотекаря НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІст. - ліцей» 
2.Затвердити конкурсну комісію з проведення  конкурсного добору на посади директора комунального закладу - міський Палац культури та директора комунального закладу  - Будинок культури смт Знам’янка Друга у складі:
- Загородня В.Г. - перший заступник міського голови 
- Ратушна І.О. - керуюча справами міськвиконкому 
- Бабаєва С.М. - начальник відділу культури і туризму 
- Данільченко Ю.В. - начальник юридичного відділу 
- Івасенко С.В. - директор Знам’янської  дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка, заступник голови Ради директорів шкіл естетичного виховання Кіровоградської області 
- Золотарьова І.В. - голова Знам’янського райкому профспілки працівників культури
- Сопільняк Ю.М. - депутат міської ради сьомого скликання, голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту
- Громова В.В. - завідуюча відділом обслуговування Знам’янської центральної універсальної бібліотеки
 - Половко В.А. - керівник художньої самодіяльності Локомотивного депо Знам’янка
3. Призначити секретарем конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду директорів закладів культури міста  - головного спеціаліста відділу культури і туризму Безребру Н.С.
4. Затвердженим конкурсним комісіям забезпечити організацію проведення конкурсної процедури призначення керівників комунальних 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».
5.Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.Зіньковська І.В.) забезпечити висвітлення проведення  конкурсу.
6.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Перший заступник міського голови			В.Загородня


