
IIРОТОКОЛ NS2
конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на посаду директора

комун€lльного закладу <<мiський культурно-спортивний ценlр Житомирськоi
MicbKoi ради>)

29 вересня2022 року
Мiсце проведення - кабiнет заступника
мiського голови Mapii МIСЮРОВОi

12.00 год.

ПРИСУТНI члени конкурсноi KoMicii:
1. БУНIС АллаОлексiТвна,педагог-органiзатор,представник

Мiського культурно-спортивного центру Житомирськоi MicbKoi ради.
2. КОВАJЬЧУК Iрина Анатолiiвна, нач€uIьник управлiння у справах

ciM'i, молодi та спорту MicbKoi ради.3. МIСЮРОВА Марiя Олександрiвна, заступник мiського голови з
питань дiяльностi виконавчих органiв ради.

4. ОНОПРIеНКО Тетяна Миколаiвна, дешутат MicbKoi ради.
5. РОЗЕНБЛАТ Олена Соломонiвна, депутат MicbKoi ради.
6. ШИМАНСЬКА Галина Степанiвна, дегý/тат MicbKoT ради.

ВIДСУТНI члени конкурсноi KoMicii:

1. ЗУБКО JIrодмила Миколаiвна, депутатка MicbKoi ради.

ПОРЯДОК ДЕFIНИIZ

Про розгляд та перевiрку поданих документiв на вiдповiднiсть
Установленим законодавством вимогами та визначення осiб, допущених
до участi в KoHKypci на посаду директора комун.rпьного закла.цу
<<Мiський культурно-спортивний центр Житомирськоi MicbKoi ради>).
ПРО iнформУвання членiв конкурсноi KoMicii про ознайомленIuI
кандидатiв iз комун€lльним закJIадом <<МiськиЙ культурно-спортивниЙ
центр Житомирськоi MicbKoT ради) його трудовим колективом.
Про погодження дати, часу, мiсця та тривчrлостi проведення гryблiчноi та
вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку комунЕtльного
закJIаду <МiськиЙ культурно-спортивниЙ центр ЖитомирськоТ MicbKoi
ради>.

По першому питанню порядку денного

ВiдповiдЕlльна особа управлiння у справах ciM'i, молодi та спорту MicbKoi ради
За пРиЙняття документiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участь в KoHKypci
на посаду директора комунzlльного закJIаду <Мiського культурно-спортивного
ценТрУ Житомирськоi MicbKoI ради) надала документи, поданi кандидатами.
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СЛУХДJIИ: КОВАЛЬЧУК Iрину АнатолiiЪну, секретаря конкурсноi KoMicii,
яка зазначила, що для участi в даному KoHKypci поданi документи двома

учасниками: .Щорожинською Людмилою Олександрiвною та Крук Оксаною
АнатолiТвною.
Конкурсною комiсiею детально вивчено наданi учасниками документи.

СЛУХДJIИ: ОНОПРIеНКО Тетяну МиколаiЪну, яка зазначила, що в

документах,.ЩорожинськоТ Людмили Олександрiвни вiдсутнiй деРЖаВНИЙ

сертифiкат про piBeHb володiння державною мовою, якиЙ вона не ВсТиГла

отримати. Було запропоновано допустити ,,Щорожинську Л.О. до конкурсу за

умови, що до 10.00 год. 04 жовтня 2022 року даний документ буд. надано

конкурснiй KoMicii.
ГОЛОСУВАJIИ: <Зa> - 6, <<Проти) - 0, <Утрималися>> - 0.

ВИРIШИJIИ: допустити .Щорожинську Людмилу Олександрiвну до конкурсу
за умови, що до 10.00 год. 04 жовтня 2022 року даний документ буд. надано

конкурснiй KoMicii.

СЛУХДJIИ: Ковальчук Iрину Анатолiiвну, яка зазначило, що учасницею Крук
Оксаною Днатолiiвною поданий повний перелiк документiв, якi необхiдно
подати особi для участi в KoHKypci, передбачений Положенням про конКУРС На

посаду директора Мiський кульryрно-спортивний центр Житомирськоi MicbKoi

ради, та запропонув€rла поставити на голосування допущення iT до участi в

KoHKypci.
ГОЛОСУВАJIИ: ((ЗD) - 6, кПроти) - 0, <<Утрималися>> - 0.

ВИРIШИJIИ: допустити до участi в KoнKypci Крук Оксану АнатолiiЪну.

По лругому питанню порядку денного
СЛУХАJIИ: Ковальчук Iрину Анатолiiвну, яка iнформува.гlа членiв конкурсноi
KoMicii про те, що ознайомлення кандидатiв iз комунапьним закJIадом <<МiськиЙ

культурно_спортивний центр Житомирськоi MicbKoi ради) його трУДоВиМ

колективом вiдбудеться 30 вересня2022 року.

По третьому питанню порядку денного
СЛУХДЛИ: МIСЮРОВУ Марiю Олександрiвну, яка запропонувЕlла провести
публiчну та вiдкриry презентацiю державною мовою перспективноГо ПланУ

розвитку комунutльного закJIаду кМiський культурно-спортивний ценТР
Житомирськоi мiськоI ради), та спiвбесiди 04.L0.2022 о 10.00 в прес-центрi
Житомирськоi MicbKoT ради, наданням часу 30 хв. для презентацii перспективного
плану розвитку закJIаду та до 30 хв. для надання вiдповiдей на запитання членiв

KoнKypcнoi KoMicii..

ГОЛОСУВАJIИ: <За> - 6, <Проти) - 0, <Утрималиср> - 0.



вирIшИJIИ: Провести публiчну та вiдкриту презентацiю державною мовою
перспективного плану розвитку комун€lльного закладу <<мiський культурно-

спортивний центр Житомирськоi MicbKoi ради>>, та спiвбесiди 04.|0.2022 о

10.00 в прес-центрi ЖитомирськоI MicbKoT ради, наданням часу 30 хв. для
презентацii перспективного плану розвитку закладу та до 30 хв. для надання

вiдповiдей на запитання членiв конкурсноi KoMiciI.
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