
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

       ПРОЄКТ 

від________________№________ 
             м. Покровськ 

 

Про затвердження нового складу комісії  

на заміщення вакантної посади  

завідувача КЗ «Клуб ім.В.М.Комарова» 

 

На виконання Закону України від 06.10.2016 № 1657-VІІІ «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» від 28 01.2016 № 955-VІІІ, Закону 

України  від 14.12.2010 № 2778-VІ «Про культуру» (зі змінами), керуючись ст.32, 59, 

73 Закону України від 21.05.1997 № 280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити та затвердити новий склад конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади завідувача КЗ «Клуб ім.В.М.Комарова» (додається). 

 

2. Рішення виконавчого комітету від 11.08.2016 № 200 «Про затвердження 

складу комісії на заміщення вакантної посади завідувача КЗ «Клуб ім.В.М.Комарова 

визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

В.п.міського голови           О.Требушкін 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток                                  

до рішення виконавчого комітету 

від ________ № ______ 
 

                                                                 

Склад 

конкурсної комісії на заміщення вакантної посади завідувача КЗ «Клуб 

ім.В.М.Комарова» 

 

 

Жук                                                               - керуючий справами виконкому ради 

Алевтина В’ячеславівна                                голова конкурсної комісії 

 

 

Олехнович                                                    -  Начальник відділу культури, туризму та 

Олена Олександрівна                                     охорони культурної спадщини міської 

                                                                          ради, заступник голови  конкурсної  

                                                                          комісії                                                

 

 

Нєвєрова                                                       -  секретар комісії (без права голосу),         

Олена Аркадієвна                                           заступник директора по роботі з дітьми 

                                                                          дитячої бібліотеки ім.О.Теліги 

                                                                        

 

  Члени конкурсної комісії: 

 

Артьомова                                                     -  бібліотекар Покровської 

Галина Миколаївна                                          центральної районної бібліотеки  

                                                                           (за згодою) 

 

Гайворнський                                                -  член спілки літераторів України, 

Петро Євгенович                                              член спілки журналістів України, член 

                                                                            спілки краєзнавців України, голова  

                                                                            краєзнавчого об’єднання «Оберіг» 

                                                                            (за згодою) 

 

Левенцова                                                        - член конгресу літераторів 

Ірина Генадіївна                                                України, секретар всеукраїнського  

                                                                            літературного об’єднання 

                                                                            «Літосфера» засновник творчої  

                                                                            гостинної «Ступені» (за згодою)                                         

                                                                                                                                          

Новікова                                                          - заступник директора дитячого 

Світлана Костянтинівна                                   методичного центру християнської  

                                                                            Православної просвіти  (за згодою)  

                                        

 

 



 

Останіна                                                          - письменниця, член громадської  

Надія Семенівна                                               організації «Творче об’єднання 

                                                                           «Суцвіття» (за згодою)     

 

 Петрова                                                           - директор науково-технічної   

 Ганна Олексіївна                                              бібліотеки ДонНТУ (за згодою)                                                                       

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                        А.Жук              


