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yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИЩНА РАДА

хАркIвського рАйону xApKIBcbKoi оьлдстl

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд сел. Безлюдiвка

Про створення конкурсноТ KoMiciT з обрання керiвника КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ (ВАСИIЦIВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ КЛУБ> БЕЗЛЮДIВСЬКОi
сЕлищноi рАди хАркIвського рАЙону xApKIBcbKoi оБлАстI

На виконання рiшення XI сесii VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi
ради вiд 12 лилня 202l року uПро оголошення KoHKypciB на посади керiвникiв
закладiв культури Безлюдiвськоi селищноi ради>, вiдповiдно до cTaTTi 2L3
Закону Украiни кПро культуру)), пункту 20 частини першоi cTaTTi 43, cTaTTi 59
Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

l. Створити конкурсну комiсiю з обрання керiвника КОМУНАЛЬНОГО
зАклАду (вАсищIвсъкиЙ сЕлищниЙ клуБ) БЕзлюдIвськоi
СЕлиIцноi вади хАркIвсъкого рАЙону xApKIBCbKoi оБлАстI та
затвердити ii склад, а саме:

волошук
[нна Олександрiвна

- представник вiд трудового колективу,
заступник директора з заг€Lпьних питань
КОМУF{АЛЬНОГО шдприемствА
(ХАРКIВСЪКА ОБЛАСНА ФIЛАРМОНIЯ)

о,
s-ГОРБЕЛЬ - представник вiд трулового колективу, заступник
rГlКостянтин Володимирович директора з медiа комунiкацiй та iнформацiйноТ
о
о
э

дiяльностi Харкiвського обласного
органiзацiйно-методичного центру культури i
мистецтва

КIСIЛЬОВ - головний спецiалiст з питань запобiгання та
Олексiй Анатолiйович виявлення корупцii БезлюдiвськоI селищноТ ради



ЛИТОВЧЕНКО
Олег Вiкторович

плотнIк
наталiя Анатолiiвна

ПОНОМАРЬОВА
Iрина Валерiiвна

слIпкА
вiталriй Васильович

стАсевА
Яна Юрiiвна

юрАсовА
Iрина Вячеславiвна

2

- член ГРоМАдСъкоi оргАнIзАцIi (Фонд
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ЗБЕРЕЖЕННJI
КУЛЪТУРИ СЛОБОЖАНЩ ИНИ>>

_ член ГРОМАдСЬкоi оргАнIзАцIi (рАзом
ДО КРАЩОГО))

- представник вiд трудового колективу, директор
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ кРОГАНСЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ> Роганськоi селищноi
Ради

- депутат Безлюдiвськоi селищноI ради, член
постiйноi KoMicii з питань охорони здоров'я,
соцiагlьного захисту населення, оСвiти, a.roiry ,u
культури

- секретар Безлюдiвськоi селищноТ ради

- член громАдськоi оргАнIзАцIi
(ХОРОШIВСЬКА ГРОМАДА)

2, Призначити сIвцоВА Миколу Миколайовича, спецiалiста I-T категорiiвiддiлу культури, туризму та спорту БезлюдiвськоТ селищноi ради, секретаремконкурсноi -",Y]:ii 
1_ зgрiуrя - 

керiвника комунАльного здiслдду(ВАСИЩIВСЪКИй СЕлищш,й i<луъu БЕзлюдIвськоi- с;йц}iБiРАДИ ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЙЪП 
-

3. Визначити,
КОМУНАЛЬНОГО
БЕЗЛЮДIВСЪКОi
xAPKIBCbKoi оБ
визначення переможця конкурсу або про те, що переможця не визначено.

4. Контроль за виконання ення з€Lпишаю за собою.

Безлюдiвський селищний Микола кУЗЬМIноВ
6 а"о1 ЧУ /}Yд


