
Додаток2 
до рiшенням шiстнадцятоi cecii 
Андрушiвськоi мiськоi ради 
восьмого скликания 
вiд 21.12.2021 №17 

Оголошуеться конкурс на посаду керiвника (директора) 
комунального закладу Андрушiвський мiський Будинок культури 

Керуючись Законами Укра1ни «Про мiсцеве самоврядування в Укра1нi», 
«Про культуру» Андрушiвською мiською радою оголошуеться конкурс на  
посаду керiвника (директора) комунального закладу Андрушiвський мiський 
Будинок культури 

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термш шсля 
опублiкування оголошення. 

Також оголошуеться про формування складу конкурсноr кoмicir для 
конкурсного добору керiвника (директора) Андрушiвського мiського Будинку 
культури. 

J!ата початку приймання документiв вiд кандидатiв та формування 
конкурсно'i кoмicii - 22 грудня 2021 року. 
Дата закiнчення прийому документiв-20 сiчяня 2022 року. 
Строк проведения конкурсного добору керiвника комунального за�аду 
куль тури склада€ два мiсяця з моменту оголошення. 
Вимоги до кандидатiв на посаду: вища освiта, стаж роботи у сферi культури не 
менше трьох рокiв, володiння державною мовою та здатнiсть за сво1ми дiловими i 
моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем виконувати вiдповiднi 
посадовi обов'язки. 
Для участi у конкурсi необхiдно надати наступиi документи: 
заява про участь у конкурсi з наданням згоди на обробку персональних даних 
вiдповiдно до Закону Укра1ни «Про захист персональних даних»; 
автобiографiя, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi, число, мiсяць, рiк i мiсце 
народження, iнформацiю про громадянство, вiдомостi про освiту, трудову 
дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на 
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронноУ пошти чи 
iншого засобу зв 'язку; 
вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi; 
копiя документа, що посвiдчуе особу, 
копi1 документiв про вищу освiту; 
два рекомендацiйнi листи довiльно1 форми; 
мотивацiйний лист довiльно1 форми . 

.. 



Особа, яка подае документи, вiдповiдае за достовiрнiсть поданоI iнформацiI. 
Зазначенi документи надсил�ти на електронну адресу або iншим зручним 
способом до Андрушiвськоi" мiськоi" ради за адресою: м.Андрушiвка, площа 
Т.Г.Шевченка,1 або на електронну адресу: шis_rada@шeta.ua. 
Вiдповiдальна особа - Демченко Сергiй Дмитрович, контактний телефон: 
0988619991. 

Звертаемо увагу кандидатiв, що на другому засiданнi конкурсна комiсiя 
проводить спiвбесiду з кандидатами, пiд час якоi" заслуховуе публiчнi презентацii" 

. . 
' 

. 

проекnв програм розвитку закладу культури на один 1 п ять рокш. 

Строки проведення конкурсу 

Конкурс починаеться 22.12.2021 та закiнчуеться не пiзнiше 21.02.2022. 

Формування складу конкурсноi кoмicii: 
Дата початку формування конкурсноi кoмicii - 22 грудня 2021 року. 
Конкурсна комiсiя складаеться з шести - дев'яти членiв: 
3 кандидатури вiд членiв трудового колективу; 

3 кандидатури вiд громадських органiзацiй у сферi культури вiдповiдного 
функцiоналыtого спрямування; 

3 кандидатури вiд органу управлiння. 

Кандидатури до складу конкурсноI кoмici"i вiд трудових колективiв обираюч,ся на 
загальних зборах трудового колективу. 

Громадськi органiзацii" у сферi культури вiдповiдного функцiонального 
спрямування можуть подати по три кандидатури до органу управшння. 

Кандидатури до складу конкурсноi" кoмiciI вiд громадських органiзацiй 
визначатись шляхом жеребкування, проведеним органом управлiння або 
уповноваженою ним особою. Жеребкування проводиться у разi подання 
кандидатур не менше нiж вiд двох громадських органiзацiй, у разi подання 
кандидатур однiею громадською органiзацiю вони включаються до складу комiсП 
без проведения жеребкування. 

Членами конкурсноi кoмicii можуть бути: 
незалежнi фахiвцi у сферi культури, публiчного або бiзнес-адмiнiстрування; 

члени професiйних, творчих спiлок, об'еднань, асоцiацiй, органiзацiй у сферi 
культури, зареестрованих вiдповiдно до закону; 

члени мiжнародних об'еднань, асоцiацiй, органiзацiй у сферi культури . 

.. 



• 

Членом конкурсноi кoмicii не може бути особа, яка: 
за рiшенням суду визнана недi�датною або iI дiездатнiсть обмежена; 

мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена або не знята 
в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року 
накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного 
правопорушення; 

е близькою особою або членом сiм'У учасника конкурсу чи органу управлiння; 

е членом трудового колективу закладу кулыури, на посаду керiвника якого 
проводиться конкурс. 

Заявки до складу конкурсноi кoмicii приймаються не пiзнiше 30 днiв пiсля 
оголошення конкурсу на посаду керiвника комунального закладу культури. 
Умови проведения конкурсу на посаду керiвника комунального закладу 
культури та призначення керiвника: 
Конкурсний добiр проводиться публiчно. 

Орган управлiння забезпечуе вiдео- та аудiофiксацiю всiх засiдань конкурсноУ 
комiсiУ та розмiщуе матерiали засiдань конкурсно"i кoмici"i на офiцiйному веб-сайтi 
АндрушiвськоУ мiсько"i ради. Представники засобiв масовоУ iнформацiУ та 
громадськостi мають право бути присутнiми на засiданнях конкурсно1 комiсiУ пiд 
час проведения спiвбесiди з кандидатами, пiд час яко'i публiчно презентуються 
запропонованi проекти програм розвитку закладу культури на один i п' ять рокiв. 

Орган управлiння не пiзнiш як за 10 днiв до дня проведения першого засiдання 
конкурсно'i комiсiУ повiдомляе кандидатiв про час та мiсце проведения засiдання 
конкурсно"i кoмici"i . 

За клопотанням члена конкурсноУ кoмici'i орган управлiння забезпечуе його участь 
у засiданнях конкурсноУ кoмici'i в режим� вiдеоконференцi'i. Вiдповiдне 

. . . . ..

клопотання подаеться не шзюш як за три дю до початку засщання конкурсн01 
комiсiУ. 

Конкурсна комiсiя проводить перше засщання через 1 О дюв шсля закiнчення 
строку приймання документiв. 

На першому засiданнi конкурсна комiсiя розглядае документи, подаю 
кандидатами на посаду кершника комуналыtого закладу культури, на 
вiдповiднiсть. квалiфiкацiйним вимогам. Результати розгляду невiдкладно 
повщомляються кандидатам електронною поштою чи iншим засобом зв'язку, 
зазначеним в автобiографiУ . 

.. 



• 

Особа не допускаеться до учасп в доборi кандидапв на посаду . 
керiвника комунального зa:iqraдy культури у разi невiдповiдностi вимогам, 
зазначеним у статтi 21-1 цього Закону, за рiшенням конкурсно1 комiсiУ. 
На другому засiданнi конкурсна комiсiя проводить спiвбесiду з кандидатами, пiд 
час якоУ заслуховуе публiчнi презентацiУ проектiв програм розвитку закладу 
культури на один i п'ять рокiв. 
Допомiжними критерiями пiд час голосування на користь кандидатiв е: 
пiслядипломна освiта у галузi управлiння; 
ступiнь МВА (Master of Business Administration), МРА (Master of PuЫic 
Administration), МLА (Master of Liberal Arts), магiстра бiзнес-адмiнiстрування чи • 
магiстра державного управлiння; 
науковий ступiнь доктора фiлософiУ (кандидата наук) чи доктора наук; 
досвiд роботи на керiвних посадах в украУнських/мiжнародних компан�ях, 
установах, програмах, проектах у сферi культури; 
володiння офiцiйними мовами €вропейського Союзу; 
досвiд розроблення i реалiзацiУ iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв; 
схвальнi вiдгуки в укра1нських та iноземних галузевих засобах масово"i 
iнформацiУ; 
бездоганна дiлова репутацiя. 
Конкурсна комiсiя приймае рiшення про визначення переможця конкурсу шляхом 
голосування та оприлюднюе його на офiцiйному веб-сайтi мiськоУ ради або в 
iнший спосiб. Спосiб голосування визначаеться рiшенням конкурсноУ кoмiciI. 
Рiшення конкурсноi: комiсiУ вважаеться прийнятим, якщо за нього на засiданнi 
конкурсноУ комiсiУ проголосувала бiльшiсть вiд затвердженого складу конкурсноi: 
комiсiУ. 

У разi виявлення фактiв, що свiдчать про конфлiкт iнтересiв члена конкурсноУ 
кoмicii:, такий член конкурсноi: комiсiУ не бере участi в голосуваннi . 

У разi вiдхилення конкурсною комiсiею всiх кандидатiв конкурсна ком1с1я · 
проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, 
визначеному Законом Украi:ни «Про культуру». 

Додатки до оголошення: 
зразок заяви; 
вiдомостi про умови працi; 
фiнансова iнформацiя за 2020 рiк 

.. 



ЗРАЗОК 

заяви кандидата 

Конкурснiй кoмicir з проведения конкурсу 
на посаду керiвника (директора) 
Андрушiвського мiського Будинку культури 

(прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата) 

(дата народження кандидата) 
якиц(а) проживае за адресою: 

тел · e-mail ·.
· ·------ ---------

ЗАЯВА* 

Прошу допустити мене до участi у конкурсi на посаду керiвника (директора) 
Андрушiвського мiського Будинку культури 

Ознайомлений(а) з обмеженнями, встановленими Законом Украrни 
«Про запобiгання корупцir», та з вимогою статтi 214 Закону Укра1ни 
«Про культуру» щодо особистоr вiдповiдальностi за достовiрнiсть iнформацi1 у 
документах, доданих до цier заяви. 

До заяви додаю наступнi документи: 
- згоду на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону Уыра1ни

«Про захист персональних даних»; 
- автобiографiю, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi, число, мiсяць, рiк i

мiсце народження, iнформацiю про громадянство, вiдомостi про освiту, трудову 
дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на 
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронно1 пошти чи 
iншого засобу зв'язку, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi; 

- копiю паспорта громадянина Украiни;
- копi1 документiв про вищу освiту;
- два рекомендацiйнi листи довiльно1 форми;
- мотивацiйний лист довiльно1 форми;
- шш1 документи, якi пiдтверджують професiйнi та моральнi якосп * * 

(вказати, якi саме). 

* Заява пишеться особою власноручно
** За потреби

.. 



ДодатокЗ 
до рiшенням шiстнадцятоi cecii 
Андрушiвськоi мiськоi ради 
восьмого скликання 
вiд 21.12.2021 №17 

Оголошуt:ться конкурс на посаду керiвника (директора) 
комунального закладу Андрушiвська мiська бiблiотека 

Керуючись Законами УкраУни «Про мiсцеве самоврядування в УкраУнi», 
«Про культуру», «Про бiблiотеку та бiблiотечну справу» Андрушiвською мiською 
радою оголошуt:ться конкурс на посаду директора комунального закладу 
Андрушiвська мiська бiблiотека. 

Документи на конкурс приймаються в 30-денний терм1н шсля 
опублiкування оголошення. 

Також оголошуеться про формування складу конкурсноУ комiсiУ для 
конкурсного добору керiвника АндрушiвськоУ мiськоУ бiблiотеки. 

J!ата початку приймання документiв вiд кандидатiв та формування 
конкурсноi кoмicii - 22 грудня 2021 року. 
Дата закiнчення прийому документiв- 20 сiчяня 2022 року. 
Строк проведения конкурсного добору керiвника комунального закладу 
куль тури складаt: два мiсяця з моменту оголошення. 
Вимоги до кандидатiв на посаду: вища освiта, стаж роботи у сферi культУ,ри не 
менше трьох рокiв, володiння державною мовою та здатнiсть за своУми дiловими i 
моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем виконувати вiдповiднi 
посадовi обов' язки. 
Для участi у конкурсi необхiдно надати наступнi документи: 
заява про участь у конкурсi з наданням згоди на обробку персональних даних 
вiдповiдно до Закону УкраУни «Про захист персональних даних»; 
автобiографiя, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi, число, мiсяць, рiк i мiсце 
народження, iнформацiю про громадянство, вiдомостi про освiту, трудову 
дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на 
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронноУ пошти чи 
iншого засобу зв'язку; 
вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi; 
копiя документа, що посвiдчуе особу, 
копiУ документiв про вищу освiту; 
два рекомендацiйнi листи довiльноУ форми; 
мотивацiйний лист довiльноУ форми. 
Особа, яка подае документи, вiдповiдае за достовiрнiсть поданоУ iнформацiУ . 

.. 



Зазначенi документи надсилати на електронну адресу або iншим зручним . 
способом до АндрушiвськоУ .мiськоУ ради за адресою: м.Андрушiвка, площа 
Т.Г.Шевченка,1 або на електронну адресу: mis_rada@meta.ua. 
Вiдповiдальна особа - Демченко Сергiй Дмитрович, контактний телефон: 
0988619991 .. 

Звертаемо увагу кандидатiв, що на другому засiданнi конкурсна комiсiя 
проводить спiвбесiду з кандидатами, пiд час якоУ заслуховуе публiчнi презентацiУ 

. . 
' 

. 

проектш програм розвитку закладу культури на один 1 п ять рокш. 

Строки проведения конкурсу 

Конкурс починасrься 22.12.2021 та закiнчуеться не пiзнiше 21.02.2022. 

Формування складу конкурсноi кoмicii: 
Дата початку формування конкурсноi кoмicii - 22 грудня 2021 року. 
Конкурсна комiсiя складаеться з шести - дев'яти членiв: 
3 кандидатури вiд членiв трудового колективу; 
3 кандидатури вiд громадських органiзацiй у сферi культури вiдповiдного 
функцiонального спрямування; 
3 кандидатури вiд органу управлiння. 
Кандидатури до складу конкурсноУ комiсiУ вiд трудових колективiв обираються на 
загальних зборах трудового колсктиву. 
Громадськi органiзацiУ у сферi культури вiдповiдного функцiонального 
спрямування можуть подати по три кандидатури до органу управлiння. 
Кандидатури до складу конкурсноУ комiсiУ вiд громадських органiзацiй 
визначатись шляхом жеребкування, проведеним органом управлiння або 
уповноваженою ним особою. Жеребкування проводиться у · разi подання 
кандидатур не менше нiж вiд двох громадських органiзацiй, у разi подання 
кандидатур однiею громадською органiзацiю вони включаються до складу комiсiУ 
без проведения жеребкування. 
Членами конкурсноi кoмicii можуть бути: 
незалежнi фахiвцi у сферi культури, публiчного або бiзнес-адмiнiстрування; 
члени професiйних, творчих спiлок, об'еднань, асоцiацiй, органiзацiй у сферi 
культури, зареестрованих вiдповiдно до закону; 
члени мiжнародних об'еднань, асоцiацiй, органiзацiй у сферi культури. 
Членом конкурсноi кoмicii не може бути особа, яка: 
за рiшенням суду визнана недiездатною або i"i дiездатнiсть обмежена; 

мае судимiсть_ за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена або не знята 
в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року 
накладалося адм1юстративне стягнення за вчинення корупцiйного 
правопорушення; 

.. 



е близькою особою або членом сiм'У учасника конкурсу чи органу управлiння; 

е членом трудового колективу закладу культури, на посаду керiвника якого 
проводиться конкурс. 

Заявки до складу конкурсноi кoмicii приймаються не пiзнiше 30 днiв пiсля 

оголошення конкурсу на посаду керiвника комунального закладу куль тури. 
Умови проведения конкурсу на посаду керiвннка комунального закладу 
культури та прнзначення керiвника: 

Конкурсний добiр проводиться публiчно. 

Орган управлiння забезпечуе вiдео- та аудiофiксацiю всiх засiдань конкурсноУ 
комiсiУ та розмiщуе матерiали засiдань конкурсно'i комiсiУ на офiцiйному веб-сайтi 
АндрушiвськоУ мiськоУ ради. Представники засобiв масовоУ iнформацii' та 
громадськостi мають право бути присутнiми на засiданнях конкурсноi' комiсiУ пiд 
час проведения спiвбесiди з кандидатами, пiд час якоУ публiчно презентуються 
запропонованi проекти програм розвитку закладу культури на один i п'ять рокiв. 

Орган управлiння не пiзнiш як за 10 днiв до дня проведения першого засiдання 
конкурсноУ комiсiУ повiдомляе кандидатiв про час та мiсце проведения засiдання 
конкурсноУ кoмicii'. 

За клопотанням члена конкурсноi' кoмicii' орпш управлiння забезпечуе його участь 
у засiданнях конкурсноУ комiсiУ в режимi вiдеоконференцiУ. Вiдповiдне 
клопотання подаеться не пiзнiш як за три днi до початку засiдання конк);'_РсноУ 
комiсiУ. 

Конкурсна комiсiя проводить перше засщання через I О днiв шсля закiнчення 
строку приймання документiв. 

На першому засiданнi конкурсна ком1с1я розглядае документи, подан� 
кандидатами на посаду кершника комунального закладу культури, на 
вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам. Результати розгляду невщкладно 
поюдомляються кандидатам електронною поштою чи iншим засобом зв'язку, 
зазначеним в автобiографi'i. 

Особа не допускаеться до участi в доборi кандидатш на посаду 
. . . . . 

кершника комунального закладу культури у раз1 невщповщност1 вимогам, 
зазначеним у статтi 21-1 цього Закону, за рiшенням конкурсноУ комiсiУ. 
На другому засiданнi конкурсна комiсiя проводить спiвбесiду з кандидатами, пiд 
час якоУ заслуховуе публiчнi презентацiУ проектiв програм розвитку закладу 
культури на один i п'ять рокiв. 

Допомiжними критерiями пiд час голосування на користь кандидатiв е: 

.. 



пiслядипломна освiта у галузi управлiння; 

ступiнь МВА (Master of Бusiness Administration), МР А (Master of PuЬlic 
Administration), МLА (Master of Liberal Arts), магiстра бiзнес-адмiнiстрування чи 
магiстра державного управлiння; 

науковий ступiнь доктора фiлософii' (кандидата наук) чи доктора наук; 

досвiд роботи на керiвних посадах в украi"нських/мiжнародних компан1ях, 
установах, програмах, проектах у сферi культури; 

володiння офiцiйними мовами €вропейського Союзу; 

досвiд розроблення i реалiзацii' iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв; 

схвальнi вiдгуки в укра'iнських та iноземних галузевих засобах масовоi' 
iнформацiУ; 

бездоганна дiлова репутацiя. 

Конкурсна комiсiя приймае рiшення про визначення переможця конкурсу шляхом 
голосування та оприлюднюе його на офiцiйному веб-сайтi мiсько1 ради або в 
iнший спосiб. Спосiб голосування визначасrься рiшенням конкурсноУ комiсП. 

Рiшення конкурсноУ кoмicii' вважаеться прийнятим, якщо за нього на засiданнi 
конкурсноi' комiсi1 проголосувала бiльшiсть вiд затвердженого складу конкурсноi' 
кoмicii'. 

У разi виявлення фактiв, що свiдчать про конфлiкт iнтересiв члена конкурсноi" 
кoмicii', такий член конкурсноi' кoмicir не бере участi в голосуваннi. 

У разi вiдхилення конкурсною комiсiею всiх кандидатiв конкурсна комiсiя 
проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, 
визначеному Законом Украi'ни «Про культуру». 

Додатки до оголошення: 
зразок заяви; 
вiдомостi про умови працi: 
фiнансова iнформацiя за 2020 рiк 

.. 



ЗРАЗОК 

заяви кандидата 

Конкурснiй комiсi1 з проведения 
конкурсу на посаду керiвника (директора) 
Андрушiвсько1 мiсько1 бiблiотеки 

(прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата) 

(дата народження кандидата) 
який(а) проживае за адресою: 

тел· e-mail·.
· ·------ --------

ЗАЯВА* 

Прошу допустити мене до участi у конкурсi на посаду керiвника (директора) 
Андрушiвсько1 мiсько1 бiблiотеки. 

Ознайомлений(а) з обмеженнями, встановленими Законом Укра1ни 
«Про запобiгання корупцi1», та з вимогою статтi 21 4 Закону Укра'iни 
«Про культуру» щодо особисто'i вiдповiдальностi за достовiрнiсть iнформацi1 у 
документах, доданих до цiе1 заяви. 

До заяви додаю наступнi документи: 
- згоду на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону Укра1ни

«Про захист персональних даних»; 
- автобiографiю, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi, число, мiсяць, рiк i

мiсце народження, iнформацiю про громадянство, вiдомостi про освiту, трудову 
дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на 
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронноr пошти чи 
iншого засобу зв'язку, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi; 

- копiю паспорта громадянина У кра'iни;
- копii' документiв про вищу освiту;
- два рекомендацiйнi листи довiльноr форми;
- мотивацiйний лист довiльноi' форми;
- шш1 документи, якi пiдтверджують професiйнi та моральнi якосп * * 

(вказати, якi саме). 

* Заява пишеться особою власноручно
* * За потреби
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