
yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

розпорядхtЕння

вiд сел. Безлюдiвка Ns 
'"ё

Про створення KoнKypcHoi KoMicii з обрання керiвника КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ (ЛИЗОГУБIВСЪКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА)
БЕзлюдIвсъкоi сЕлиIцноi рАди хАркIвсъкого рАйону
ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

На виконання рiшення XI ceciT VIII скликання БезлюдiвськоТ селищноi

ради вtд 12 липня 202l року пПро оголошення KoHKypciB на посади керiвникiв
закладiв культури Безлюдiвськоi селищноi ради>, вiдповiдно до cTaTTi 2|3

Закону Украiни uПро культуру), пункту 20 частини першоi cTaTTi 43, cTaTTi 59

Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>:

1. Створити конкурсну комiсiю з обрання керiвника КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ (ЛИЗОГУБIВСЬКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА) БЕЗЛЮДIВСЬКОi
сЕлшцноi рАди хАркIвського рАЙону хАркIвськоi оълдстI та
затвердити if склад, а саме:
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Iрина Олександрiвна
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- представник вiд трудового колективу, органiзатор
культурно-дозвiлевоi дiяльностi КОМУНАЛЪНОi
устАнови (ХОРОШЕВСЬКИИ
гЕ р I Атр ичIil,foI пАнс I о FIA т >

- представник вiд трудового колективу,
головний спецiалiст вiддiлу музейноi справи та
культури управлiння культури ,Щепартаменту
культури i туризму XapKiBcbKoT обласноТ державноi
адмiнiстрацiТ

кIсIльов - головний спецiалiст з питань запобiгання та
ОлексiйАнатолiйович виявленнякорупцiiБезлюдiвськоiселищноiради



ЛИТОВЧЕНКО
Олег Вiкторович

MAKOBELЪKA
Надiя Миколаiвна

слIпкА
вiталiй Васильович

CTAPOCTIHA
ольга Василiвна

стАссвА
Яна ЮрiТвна
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Iрина Вячеславiвна
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_ член громАдсъкоi оргАнIзАцIi кФонд
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ЗБЕРЕЖЕННrI
культури слоБожАнщиrм>>

- представник вiд трудового колективу, провiдниЙ
бiблiотекар КОМУНАJЬНОГО ЗАКЛАДУ
(РОГАНСЪКА СЕЛИIЦНА БIБЛIОТЕКА)
рогАнськоi сЕлшцноi гпда

- депутат Безлюдiвськоi селищноi ради, член

постiйноi KoMicii з питань охорони здоров'я,
соцiального захисту населення, освiти, спорту та
культури

- член громАдсъкоi оргАнIзАцi
(культурниЙ сBIT>

- секретар БезлюдiвськоТ селищноi ради

- член громАдськоi оргАнIзАцIi
кХОРОШIВСЪКА ГРОМАДА)

2. Призначити сIвцоВА Миколу Миколайовича, спецiалiста I-i категорiТ

вiддiлу культури, туризму та спорту Безлюдiвськоi селищноi ради, секретарем

конкурсноТ KoMiciT з обрання керiвника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЛИЗОГУБIВСЬКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА) БЕЗЛЮДIВСЬКОi
сЕлиIлноi рАди хАркIвсъкого рдЙону хАркIвсъкоi оьлдстt.

З. Визначити, що повноваження конкурсноi KoMicii з обрання керiвника
КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ (ЛИЗОГУБIВСЬКА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА>
БЕзлюдIвсъкоI сЕлшцноi рАди хдркIвсъкого рАЙону
хдркIвСЬКОi ОБЛАСТI припиняються з дати прийняття рiшення про

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

4. Контроль за виконан ,ення запишаю за собою.

Безлюдiвський селищний Микола кУЗъМIноВ


