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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вlд

6\t свдошЕнко
ч9 !арина Iгорiвна
о
Ф КIСIЛЬОВ
Ф оле*сiй Анатолiйович

ЛИТОВЧЕНКО
Олег Вiкторович

сел. Безлюдiвка

Про створення KoнKypcHoi KoMicii з обрання керiвника комундльного
ЗАКЛАДУ ((БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ КЛУБ) БЕЗЛЮДIВСЪКОi
сЕЛиЩНоi РАди хАркIвського рАйону хдркIвськоi' оьлдстt

На виконання рiшення XI cecii VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi
Ради вiд l2 лилня 202| року uПро оголошення KoHKypciB на посади керiвникiв
ЗаКЛаДiВ КУЛЬТУри Безлюдiвськоi селищноI ради>, вiдповiдно до стЪттi 2lЗ
Закону УкраIни <Про культуру), пункту 20 частини першоi cTaTTi 43, cTaTTi 59
Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

1. Створити конкурсну комiсiю з обрання керiвника Комундльного
ЗАКЛАДУ (БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ СЕЛИIЛIМЙ KЛУЬU БЕЗЛЮДIВСЪКОi
сЕлищноi вади хАркIвського рАЙону хдркIвСькоi оЁлдстt ..а
затвердити iJ склад, а саме:

AHtIyKoBA - представник вiд трудового колективу,
Iрина Анатолiiвна завiдувач комунАльного зАклАду

(MAHLIEHKIBCЬKшZ сЕлиIлIмЙ клуБ)
люБотинськоi MICbKoi гади

Fг

- член громАдськоi ОРГАНIЗАЦIi
(ХОРОШIВСЬКА ГРОМАДА)

- головний спецiаrriст з питань запобiгання та
виявлення корупцii Безлюдiвськоi селищноТ ради

_ член гроМАДСЬкоi оргАнIЗАцII кФоНД
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ЗБЕРЕЖЕННrI
к уль тури с лоБ ожАнщ уIIfuI>>
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2

представник вiд трудового колективу, керiвник
ryртка КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ХОРОШIВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ)
БезлюдiвськоТ селищноТ рали

- представник вiд трудового колективу, директор
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (РОГАНСЬКШZ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ) Роганськоi селищноi ради

- секретар Безлюдiвськоi селищноТ ради

- депутат БезлюдiвськоТ селищноТ ради, член
постiйноТ KoMiciT з питань охорони здоров'я,
соцiапьного захисту населення, освiти, спорту та
культури

- член гРомАдськоi оргАНIЗАtцi (рАДмИР)

2. Призначити сIвцоВА Миколу Миколайовича, спецiаrriста I-i категорii
вiддiлУ культури, туризмУ та спорту БезлюдiвськоТ селищноТ ради, секретарем
конкурснот KoMiciT з обрання .керiвника комунАлъного зАклАду(БЕЗЛюдIвськшz сЕлищний kлуъu БЕзлюдIвськоi сЕлшцЁбi
РАДИ ХАРКIВСЪКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI.

3. Визначити) що повноваження конкурсноТ KoMiciI з обрання керiвника
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КБЕЗЛЮДIВСЬКИI7 СЕЛЙЦШЙ KЛУЪUБЕзлюдIвськоi свлип{ноi рАдЙ хАркIвськогё рдЙону
XAPKIBCЬKOi оБлАсТI припиняються з дати прийняття рiшення про
визначення переможця конкурсу або про те, що переможця не визначено.

4. Контроль за виконанням розпорядження з€lлишаю за собою.

Безлюдiвський селищни Микола кУЗьМIноВ


