
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

10 травня 2018 року                                                                               № 82-К 

 

 

Про затвердження складу 

конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення посад 

керівників закладів культури 

Гребінківської міської ради 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 21 Закону України «Про культуру», 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», рішення 6 сесії 

Гребінківської міської ради VII скликання від  24.04.2018 року № 211 «Про 

затвердження Положення про порядок призначення на посаду керівників 

комунальних закладів культури Гребінківської міської ради за результатами 

конкурсного відбору, розпорядження міського голови від 04.05.2018 року №80-К 

«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів культури Гребінківської міської ради»:  

 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

заміщення посад керівників закладів культури Гребінківської міської ради 

(додається). 

2. Призначити секретарем конкурсної комісії (без права голосу під час 

голосування) Троцьку Ірину Миколаївну – провідного спеціаліста відділу 

культури і туризму Гребінківської міської ради. 

3. Комісії здійснити заходи щодо організації та проведення конкурсу 

відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Волошина В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження 

міського голови  

від 10.05. 2018р. № 82-К 

 

Склад конкурсної комісії  

з проведення конкурсу на заміщення посад керівників  

закладів культури Гребінківської міської ради 

 

Від міської ради:   

Волошин 

Валерій Андрійович 

- 

 

заступник міського голови; 

Ільчук  

Олександр Володимирович  

- 

 

начальник відділу культури і туризму 

міської ради; 

Кудрик  

Ольга Петрівна 

- 

 

т.в. обов’язків начальника відділу освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Від трудового колективу:   

Корчак  

Олександра Олександрівна 

- 

 

заступник директора Гребінківської 

дитячої музичної школи з навчально-

виховної роботи; 

Паляничка  

Лариса Григорівна  

- 

 

викладач Гребінківської дитячої музичної 

школи; 

Ігнатович 

Тетяна Василівна 

- 

 

директор Мар’янівського сільського 

будинку культури. 

 

Від громадських організацій: 

 

 

 

Однороженко 

Наталія Володимирівна 

- 

 

голова Гребінківської районної організації 

профспілки працівників культури 

Гребінківського району; 

Цапенко 

Людмила Василівна 

- 

 

депутат міської ради, секретар міської 

ради; 

Науменко  

Тетяна Борисівна 

- 

 

депутат міської ради (за згодою). 

 


