
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

04 травня 2018 року                                                                               № 80-К 

 

 

Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 

керівників комунальних 

закладів культури 

Гребінківської міської ради 

 

 

 Відповідно до  пункту 10, 20 частини четвертої статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про 

культуру», статті 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

Положення про порядок призначення на посаду керівників комунальних закладів 

культури Гребінківської міської ради за результатами конкурсного відбору 

затверджено 6 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від  24.04.2018 

року № 211: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів культури Гребінківської міської ради (текст оголошення 

: додається)

1.1. Директора комунального закладу «Гребінківська міська публічна 

бібліотека Гребінківської міської ради»; 

1.2. Директора комунального закладу «Гребінківський міський будинок 

культури Гребінківської міської ради». 

2. Відділу культури і туризму Гребінківської міської ради (Ільчук О.В.) 

забезпечити опублікування оголошення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад в засобах масової інформації. 

3. Відділу культури і туризму Гребінківської міської ради (Ільчук О.В.) 

забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вакантних посад 

керівників комунальних закладів культури Гребінківської міської ради. 

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня 

з 04 травня 2018 року по 03 червня 2018 рокуоприлюднення, .   

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 04.05. 2018р. № 80-К 

 

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про вакантні посади 

 

Гребінківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:  

директора Гребінківської міської публічної бібліотеки Гребінківської 

міської ради 

 

директора Гребінківського міського будинку культури Гребінківської 

міської ради 

 

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня 

з 04 травня 2018 року по 03 червня 2018 рокуоприлюднення, ; 

Початок формування конкурсної комісії з 04 травня 2018 року; 

Конкурсний добір починається 14 червня 2018 року та закінчується не пізніше 14 

липня 2018 року.  

 
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:  

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем  спеціаліста, магістр; 

стаж роботи у сфері культури для директора міського будинку культури 

не менше трьох років;  

стаж бібліотечної роботи для директора міської публічної бібліотеки не 

менше трьох років ; 

вільне володіння державною мовою; 

навички та вміння роботи на персональному комп’ютері; 

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і 

професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. 

 

Умови конкурсу: 

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість 

та публічність. 

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право 

бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди 

з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти 

програм розвитку закладів культури на один і п’ять років. 

 

Документи, необхідні для участі в конкурсному відборі: 
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних”; 

автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і 

місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову 



діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на 

виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи 

іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

копію паспорта, копії документів про вищу освіту; 

два рекомендаційних листи довільної форми; 

мотиваційний лист довільної форми. 

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити 

її професійні чи моральні якості. 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 

інформації. 

Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу за 

адресою: м.Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13, відділ культури і туризму 

Гребінківської міської ради. Телефон для довідок та додаткової інформації: 

моб. 0959412599, роб. 91634 . 


