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Про формування та затвердженIuI
складу конкурсноТ KoMicii для
проведення конкурсу на посаду
директора Мiсъкого культурно-
спортивного центру Житомирськоi
MicbKoT ради

на пrдставl рlшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi Ради вiд 17.о8.2о22
Ns 97 5 <Про затвердженшI Положення про конкурс на посаду директоракомунального закладу <мiсъкий кулътурно-спортивний центр Житомир."пъi
MicbKoi ради)) (далi - Положення) та керуЮчисъ законами Украrни <Про o."iryo,
кПро позашкiльну ocBiTy>> :

1. Сформувати та затвердити скJIад конкурсноi KoMicii для проведення
конкурсу на посаду директора Мiського культурно-спортивного центруЖитомирсъкоi MicbKoi РаДи (далi - KoHKyp."u оой.iя) згiдно . додur*оr.2, Конкурснiй KoMicii дотримуватися вимог ПоложеннrI, органiзувати
та провести конкурс на посаду директора Мiсъкого культурно-спортивного
центру Житомирськоi мiсъкоi ради.3. Провести перше засiдання конкурсноi KoMicii не пiзнiше п'яти днiввiд пiдписання розпорядження, обрати .ооо"у koMicii, заступника, секретаря
конкурсноi KoMicii.

4. Головi конкурсноi KoMicii:
4,L Розподiлити функцii мiж членами конкуроноi KoMiciI вiдповiдно доПоложення.

. 4,2. Органiзувати проведення конкурсу В примiщеннi Житомирсъкоi
мiсъкоi ради, яке технiчно обладнане засобаЙ дп" .дй.нення вiдеотранслЪцii.5, ВiддiлУ органiзаЦiйного забезпечення депутатськоi дiялъностiMicbKoi ради' управлiнню У справах ciM'i' молодi .u ЪrrорrУ MicbKoi радизабезпечити ознайомлення з цим розпорядженням членiв оо"пур."оi KoMicii,
з€вначених у пунктi 1, пiд особистий пiдпис.

На пiдставi рiшення



6. КОНТРОЛЬ За виконанням цього розпорядження покJIасти на
заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв радиМарiю
Мiсюрову.

мiський голова Сергiй СУХОМЛИН



.Щодаток
до розпорядження мiського голови

2-?, 2!, :,а22 хЬ /гр

Склад
конкурсноi KoMiciT для проведення конкурсу на посаду директора Мiського

культурно-спортивного центрУ Житомирськоi MicbKoi Ради

Мiсюрова Марiя Олександрiвна

Ковальчук Iрина АнатолiiЪна

Зубко JIrодмила МиколаiЪна

розенблат олена Соломонiвна

Онопрiенко Тетяна МиколаiЪна

шимансъка Галина Степанiвна

Бунiс Алла ОлексiiЪна

заступник мiського голови з питанъ
дiяльностi виконавчих органiв ради

началъник управлiння у справах ciM'i,
молодi та спорту MicbKoi ради

депутат MicbKoi ради, голова
Постiйноi депутатськоi KoMicii з
соцiалъно-ryманiтарних питань

депутат MicbKoi ради

депутат MicbKoi ради

депутат мiсъкоi роди, голова ГО
<<Освiтяни Житомира)

представЕик Мiського культурно-
спортивного центру Житомирсъкоi
MicbKoi ради

Начальник управлiння
ciM'i, молодi та спорту

Керуючий справами

у справах
MicbKoi ради fuг

r
Iрина КОВАЛЬЧУК

ольга ПАШко


