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yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд сел. Безлюдiвка

Про створення KoнKypcHoi KoMiciT з обрання керiвника КОМУНАЛЪНОГО
ЗАКЛАДУ (ХОРОШIВСЪКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА>
БЕзлюдIвськоi сЕлищноi рАди хАркIвського рАЙону
xAPKIBcbKoi оБлАстI

На виконання рiшення XI ceciT VIII скликання Безлюдiвськоi селищноТ

Ради вiд 12 липня 202l року uПро оголошення KoHKypciB на посади керiвникiв
закладiв культури Безлюдiвськоi селищноi ради>, вiдповiдно до cTaTTi 2|З
Закону Украiни <Про культуру)), пункту 20 частини першоi cTaTTi 43, cTaTTi 59
Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

l. Створити конкурсну комiсiю з обрання керiвника КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ (ХОРОШIВСЬКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА) БЕЗЛЮДIВСЬКОi
СЕЛИIЦНоI вади хАркIвського рАйону xApKIBCbKoi оБлдстI та
затвердити iT склад, а саме:

БАсвА - представник вiд трудового колективу, органiзатор
IРина Олександрiвна культурно-дозвiлевоi дiяльностi КОМУНАЛЬНОi

устАнови КХОРОШЕВСЬКИIZ
ГЕРI АТР ИЧrМЙ ПАНС I ОНАТ)

- представник вiд трудового колективу,
головний спецiалiст вiддiлу музейноi справи та
культури управлiння культури Щепартаменту
культури i туризму XapKiBcbKoT обласноi державноТ
адмiнiстрацii

СВДОШЕНКО
!арина Iгорiвна

- член громАдськоi

гАвриш
Анна Анатолiiвна

(ХОРОШIВСЬКА ГРОМАДА)
ОРГАНIЗАЦIi



2

кIсшъов - головний спецiалiст з питань запобiгання та

ОлексiйДнатолiйович виявленнякорупцiiБезлюдiвськоiселищноiради

ЛИТОВЧЕНКО
Олег Вiкторович

MAKOBELЪKA
Надiя Миколаiвна

CTAPOCTIHA
ольга Василiвна

стАссвА
Яна Юрiiвна

- член громАдСькоТ оргАнIзАцIi (Фонд
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ЗБЕРЕЖЕННJI
КУЛЪТУРИ С ЛОБ ОЖАНIЛИНИ>>

- представник вiд трудового колективу, провiдний
бiблiотекар КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ
(РОГАНСЬКА СЕЛИIЦFIА БIБЛIОТЕКА)
рогАнсъкоi сЕлищноi рАди

ГРОМАДСЪКОi ОРГАНIЗАЦII- член
(культурнIй CBIT)

- секретар Безлюдiвськоi селищноi рали

ЧЕРЕВКО - депутат БезлюдiвськоТ селищноi ради, член

олег Володимирович постiйноi KoMicii з питань охорони здоров'я,

соцiшlьного захисту населення, освiти, спорту та
культури

2. Призначити СIВЦОВА Миколу Миколайовича, спецiалiста I-i категорii
вiддiлУ культури, туризму та спорту БезлюдiвськоТ селищноТ ради, секретарем

конкурсноi KoMiciT з обрання керiвника КОМУНАJЪНОГО ЗАКЛАДУ
(ХОРОШIВСЪКД ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА) БЕЗЛЮДIВСЪКОi СВЛtДЦНОi
РАДИ ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI.

3. Визначити, що повноваження конкурсноТ KoMiciT з обрання керiвника
КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ (ХОРОШIВСЪКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА)
БЕзлюдIвсъкоi свлшлноi рАди хАркIвського рАЙону
XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI припиняються з дати прийняття рiшення про

визначення переможця конкурсу або про те, що переможця не визначено.

4. Контроль за виконан орядження зzLпишаю за собою.
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Безлюдiвський селищний Микола кУЗЬМIноВ


