
                           
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

№ 39                                                                                       від 19.09.2016 р. 
 

Про формування  та  затвердження  

складу конкурсної комісії на заміщення  

посади директорів Заводського МБК №1 та №2. 

 

З метою забезпечення реалізації 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» від 28 січня 2016 року №955-VIII, відповідно до статей 21
1
-21

5
  Закону 

України «Про культуру», розпорядження міського голови від 16.08.2016 року №32 «Про 

оголошення конкурсу на заміщення посад керівників закладів культури міста Заводське», 

Положення  про порядок проведення конкурсу на заміщення посад керівників 

комунальних закладів культури Заводської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Заводської міської ради від 22.08.2016 року №101, та враховуючи 

пропозиції трудових колективів Заводського МБК №1 та №2 від 15.09.2016 року за 

вх.№763/02-20 та № 764/02-20: 

1. Визначити для включення до складу конкурсної комісії  з проведення конкурсу 

на заміщення посади директорів Заводського МБК №1 та №2 від органу управління 

наступні кандидатури: 

- Добрулю С.В., заступника міського голови; 

- Мащенко Л.О., секретаря ради – керуючу справами апарату управління 

виконавчого комітету міської ради; 

- Дробиш М.В., провідного спеціаліста з правових питань та РАЦС. 

2. Сформувати конкурсну комісію  з проведення конкурсу на заміщення посади 

директорів Заводського МБК №1 та №2 і затвердити її наступний персональний склад, 

врахувавши кандидатури означені в пункті першому даного рішення:  

- Добруля С.В., заступник міського голови; 

- Мащенко Л.О., секретар ради – керуюча справами апарату управління 

виконавчого комітету міської ради; 

- Дробиш М.В., провідний спеціаліст з правових питань та РАЦС. 

- Червоненко В.О., директор Заводської  ЗОШ №2; 

- Кибкало А.К., художній керівник Токарівського сільського БК; 

- Микитенко Ж.В. – директор Заводської ДМШ; 

- Юдько В.М.- методист Лохвицького РБК; 

- Карабут Л.С. – завідуюча Млинівського сільського БК; 

- Єрмакова Л.М. – завідувачка Заводської міської бібліотеки №1. 

3. Призначити секретарем конкурсної комісії фахівця зі сталого розвитку                                                   

Доброхліб Л.В. 

 

 
Міський голова                                                           В.Сидоренко 

 


