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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЪКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сел. Безлюдiвка

Про створення конкурсноТ KoMiciT з обрання керiвника комундльногоЗАКЛАДУ (ЦЕЗЛЮДIВСЬКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТВКА>БЕзлюдIвсъкоi сЕлищноi рАди хАркIвського рАйой'
xAPKIBCbKoi оБлАстI

На виконання рiшення XI ceciT VIII скликання БезлюдiвськоТ селищноi
ради вiд 12 липня 202l року пПро оголошення KoHKypciB на посади керiвникiв
ЗаКЛаДiВ КУЛЬТУРИ БеЗЛЮДiвськоi селищноi ради>>, вiдповiдно до cTaTTi 2l3
Закону Украiни ,,Про культуру)), пункту 20 частини першоi cTaTTi 4З, cTaTTi 59
Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>:

l. Створити конкурсну комiсiю з обрання керiвника Комундлъного
ЗАКЛАДУ (БЕЗЛЮДIВСЬКА ПУБЛЧНА БIБЛIОТЕКА) БЕЗЛЮДIВСЪКОiсЕлищноi рАди хАркIвського рдЙону хдркIвськоi оfr;aii ;;
затвердити iT склад, а саме:

БАевА
Iрина Олександрiвна

ýI

- представник вiд трулового колективу, органiзатор
культурно-дозвiлевоI дiяльностi комунАльнот
устАнови (хоРоШЕВСЬкИI;
гЕр IATP Wлilл\ пАнс I онА т )

- представник вiд трудового колективу,
головний спецiалiст вiддiлу музейноi справи та
культури управлiння культури .Щепартаменту
культури i туризму xapkiBcbkoi обласноI державнот
адмiнiстрацiТ

член громАдСъкоi оргАнIЗАцII
(ХОРОШIВСЬКА ГРОМАДА)

олiТвна



хАрчЕнкО - член громАДсъкоi оргАнIЗАцIi (РАДМИР)
Олександра Миколаiвна

кIсIльов
олексiй Анатолiйович

ЛИТОВЧЕНКО
Олег Вiкторович

MAKOBELЪKA
Надiя МиколаТвна

стАссвА
Яна Юрiiвна

чЕрЕвко
Олег Володимирович
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- головний спецiалiст з питань запобiгання та
виявлення корупцiТ БезлюдiвськоТ селищноi ради

- член громАдСъкоi оргАнIзАцIi (Фонд
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ЗБЕРЕЖЕНFUI
к уль тури с лоБ ожАнщ л,IJlи>>

- предсТавник вiд трудового колективу, провiдний
бiблiотекар КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛаДV
кРОГАНСЪКА СЕЛИЩНА БIБЛIОТЕКА)
рогАнськоi сЕлищноi рАди

- секретар Безлюдiвськоi селищноТ ради

- депутат БезлюдiвськоТ селищноi ради, член
постiйноТ KoMicii з питань охорони здоров'я,
соцiального захисту населення, освiти, спорту та
культури

2, Призначити сIвцоВА Миколу Миколайовича, спецiалiста I-i категорii
вiддiлу культури, туризму та спорту Безлюдiвськоi селищноТ ради, секретарем
конкурсноi KoMiciT з обрання керiвника комунАльного заi<ладv(БЕЗЛюдIвсъкА пуБлIчнА БIБлIоТЕкА)) БЕЗЛюдIвськоr свлЙЙТрАдИ хАркIвСъкого рАЙону XAPKIBCЬKOi оьлдстt.

3, Визначити, що повноваження KoнKypcнoi KoMicii з обрання керiвникаКОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (БЕЗЛЮДIВaЪКА пуБшчнд БIБлIотЕкд)БЕзлюдIвськоi свлищноi рдди хдркIвського рдйъй'хАркIвСькоi оБлАсТI припиняються з дати прийняття рiшення про
визначення переможця конкурсу або про те, що переможця не визначено.

4. Контроль за викона порядження з€lлишаю за собою.

Безлюдiвський селищн Микола кУЗЬМIноВ


