УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
від « 29 » грудня 2018 року
м. Хмельницький

№ 43/02-05к

Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади керівника закладу культури
У зв'язку з наявністю вакантної посади керівника комунального закладу культури
Хмельницького району, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні» «Про культуру», постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року
№ 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», рішенням
районної ради «Про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл
Хмельницького району» від 12.06.2018 року № 18-26/2018:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу
Хмельницький районний будинок культури.
2. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Штойко В.Г.
забезпечити:
2.1.Розміщення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади керівника комунального закладу Хмельницький районний будинок культури в
газеті «Прибузька зоря», на офіційному сайті Хмельницької районної ради та
направлення оголошення для розміщення до відділу освіти, культури, молоді та
спорту Хмельницької районної державної адміністрації та комунального закладу
культури (додаток 1 до розпорядження).
2.2.Оприлюднення на сайті:
- умов праці, відомостей про матеріально – технічну базу закладу, фінансову звітність
за попередній бюджетний період;
- поданих документів для участі у конкурсах, упродовж трьох робочих днів після
закінчення строку подання документів;
- переможця за результатами проведення конкурсу;
- істотних умов контракту, не пізніше наступного дня після його підписання.
3. Начальнику відділу управління спільної власності територіальних громад району та
правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Локайчук А.М.
забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади керівника комунального закладу Хмельницький районний будинок
культури в газеті «Прибузька зоря».

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Штойко В.Г.
забезпечити відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії; онлайн –
трансляцію або за неможливістю, відеофіксацію жеребкування на офіційному
сайті Хмельницької районної ради (за необхідністю).
5. Начальнику відділу управління спільної власності територіальних громад району
та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Локайчук А.М.:
5.1. Забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вакантних
посад протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
5.2.Забезпечити прийом необхідних документів та пропозицій членів трудових
колективів, громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері
культури щодо кандидатур до складу конкурсної комісії.
5.3.Підготувати проект розпорядження про затвердження складу конкурсної комісії
не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу та подати його голові районної
ради.
5.4.Повідомити кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної
комісії, не пізніше як за 10 днів до дня проведення першого засідання
конкурсної комісії.
6. Начальнику відділу управління спільної власності територіальних громад району
та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Локайчук А.М.
провести загальні збори трудового колективу Хмельницької районної ради та за
підсумками підготувати протокол засідання, оформлений належним чином.
7. Начальнику відділу управління спільної власності територіальних громад району
та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Локайчук А.М. за
результатами конкурсу забезпечити оформлення контракту з керівником
відповідно до чинного законодавства.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова ради

підпис

Ю. Мельник

Додаток № 1
до розпорядження голови районної ради
від 29 грудня 2018 р. № 43/02-05к
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора
комунального закладу Хмельницький районний будинок культури
Хмельницька районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
директора комунального закладу Хмельницький районний будинок культури (місце
знаходження: 29025, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький,
вул. Вокзальна, 56).
Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не
менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і
моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові
обов’язки.
Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може
бути призначена особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї керівників Засновника.
Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення
конкурсу (з дня прийняття розпорядження) подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно
до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце
народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах),
контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,
відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Хмельницької районної
ради у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть
надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості.
Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.
Дата початку приймання документів: 29 грудня 2018 року.
Дата початку формування конкурсної комісії: 29 грудня 2018 року.
Умови та строки проведення конкурсу: конкурсний добір проводиться публічно з
обов’язковою відео- та аудіофіксацією всіх засідань конкурсної комісії.
Строк проведення конкурсу - 60 днів з дати оголошення конкурсу.

Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше тридцяти днів після
оголошення про проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу.
У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу, по три
кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські
організації, що здійснюють діяльність у сфері культури, та Хмельницька районна рада.
Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних
зборах трудового колективу. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від
трудового колективу голові районної ради в установлені строки на паперових носіях
закладом культури подається:
 супровідний лист у довільній формі;
 протокол загальних зборів трудового колективу.
Відповідальність за достовірність поданих даних несе головуючий на зборах трудового
колективу закладу культури.
Громадські організації, що здійснюють діяльність у сфері культури, подають по три
кандидатури голові районної ради, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до
складу конкурсної комісії. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері
культури відповідного функціонального спрямування в установлені законом строки подає
голові районної ради на паперових носіях:
 лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із
зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу
конкурсної комісії;
 копію статуту громадської організації, завірену належним чином.
Голова районної ради забезпечує онлайн-трансляцію за можливістю, або відеофіксацію
жеребкування на офіційному сайті Хмельницької районної ради.
У разі неподання громадськими організаціями або їх відсутності, пропозицій щодо
кандидатур до складу конкурсної комісії, конкурсна комісія вважається повноважною у разі
затвердження в її складі не менше шести осіб.
Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається
втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади та учасників конкурсу.
Членами конкурсної комісії можуть бути:
 незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
 члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій, що здійснюють
діяльність у сфері культури, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства
України;
 члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій, що здійснюють діяльність у
сфері культури.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи міського голови;
 є членом трудового колективу закладу, на посаду керівника якого проводиться
конкурс.
Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку
приймання документів.

За рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не
відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру» (ст. 21 1).
На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої
заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу на один і п’ять років.
Документи приймаються за адресою: 29018, Хмельницька обл., Хмельницький район,
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 122/2, e-mail: kmrayrada@ukr.net.
Довідки за телефоном: (0382) 670056.
Зразки заяв розміщенні на офіційному сайті Хмельницької районної ради
(http://www.rayrada.km.ua/).
29.12.2018

Голова ради
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Ю. Мельник

