
ПРОТОКОЛ №2 
засідання конкурсної комісії по проведенню процедури призначення на посаду 

директора Андрушівського міського Будинку культури 
 

16.02.2022                м.Андрушівка 
 
ПРИСУТНІ 
члени конкурсної комісії: 
1.Михайловський С.А. 
2.Прокопенко О.В. 
3.Мельник О.В. 
4.Яремчук О.В. 
5.Шпаківська Н.В. 
6.Паламар С.І. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Співбесіда з кандидатом на посаду директора Андрушівськог міського Будинку культури 
Рудницьким Олексієм Миколайовичем. 
 
СЛУХАЛИ: 
Головою конкурсної комісії Михайловського С.А. який ознайомив присутніх з питанням 
порядку денного. 
Рудницького Олексія Миколайовича, який презентував проєкти програм розвитку закладу на 
один та п’ять років.  Останній наголосив, що робота буде спрямована на збереження та 
розвиток існуючої мережі закладів культури, поліпшення матеріально-технічної бази закладу 
тощо.   
Члени конкурсної комісії висловили свою думку щодо подальшої роботи Андрушівського 
міського Будинку культури. 
Голосували: 
за-6 
проти-0 
ВИРІШИЛИ: 
 Рекомендувати на посаду директора Андрушівського міського Будинку культури 
Рудницького Олексія Миколайовича 
 
члени конкурсної комісії: 
1.Михайловський С.А. 
2.Прокопенко О.В. 
3.Мельник О.В. 
4.Яремчук О.В. 
5.Шпаківська Н.В. 
6.Паламар С.І. 
 
Секретар конкурсної комісії       О.В.Прокопенко 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №1 
засідання конкурсної комісії по проведенню процедури призначення на посаду 

директора Андрушівського міського Будинку культури 
 

10.02.2022                м.Андрушівка 
 
ПРИСУТНІ 
члени конкурсної комісії: 
1.Михайловський С.А. 
2.Прокопенко О.В. 
3.Мельник О.В. 
4.Яремчук О.В. 
5.Шпаківська Н.В. 
6.Паламар С.І. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Про обрання голови та секретаря конкурсної комісії по проведенню процедури призначення 
на посаду директора Андрушівськог міського Будинку культури. 
2.Про визначення процедури голосування членів конкурсної комісії. 
3.Про розгляд документів, поданих кандидатам на посаду керівника Андрушівського міського 
Будинку культури. 
СЛУХАЛИ: 
Прокопенко О.В., яка ознайомила присутніх з процедурою призначення на посаду директорів 
та внесла пропозицію обрати головою конкурсної комісії Михайловського С.А. 
Секретарем конкурсної комісії Мельник О.В. запропонував обрати Прокопенко О.В. 
Члени конкурсної комісії обговорили подані кандидатом на посаду керівника Андрушівського 
міського Будинку культури документи Рудницьким Олексієм Миколайовичем документи на 
відповідність кваліфікаційним вимогам. 
Михайловський С.А. вніс пропозицію процедуру голосування визначити в процесі роботи 
конкурсної комісії. 
Визначення дати проведення конкурсу на вказану вище посаду. 
Голосували: 
за-6 
проти-0 
ВИРІШИЛИ: 
 Обрати головою конкурсної комісії по проведенню процедури призначення на посаду 
директора Андрушівського міського Будинку культури Михайловського С.А., секретарем 
комісії обрати Прокопенко О.В. 
 Подані кандидатом на посаду керівника Андрушівського міського Будинку культури 
документи Рудницьким Олексієм Миколайовичем відповідають кваліфікаційним вимогам. 
 Процедуру голосування визначити в процесі роботи конкурсної комісії. 
 Конкурсний відбір провести 0 11 год. 00 хв.16.02.2022. 
 
члени конкурсної комісії: 
1.Михайловський С.А. 
2.Прокопенко О.В. 
3.Мельник О.В. 
4.Яремчук О.В. 
5.Шпаківська Н.В. 
6.Паламар С.І. 
 
Секретар конкурсної комісії       О.В.Прокопенко 


