
IIРОТОКОЛ NS3
засiдаlтня KoнKypcнoi KoMicii для проведення Kolжypcy на посаду директора

КОМУнilльногo з:tкJIаду кМiський культурно-спортившпl цеrrтр Жлrгомирськоi
MicbKoi ради)

04 жовтня 2022 року
Мiсце проведенюI - прес-це}rгр MicbKoT ради

10.00 год.

ПРИСУТНI члеr*r конкурсноТ KoMicii:
1. БУНIС АллаОлексiiвна"педагог-органiзатор,цредстчlвник

Мiського кул ьтурно-спортивного центру Житомир cbKoi MicbKoi р 4д.I.
2, КОВАЛЬЧУК Iршrа Анатолiiвна, начальник управлiння у cпp.lвilx

ciM'i, молодi та спорту мiсъкоi ради.
3. МIСЮРОВА Марiя Олексаtцрiвна, заст)дIник мiського голови з

пr,rгань дiялъностi виконавчих органiв ради.4. оноПРIСНко Тетяна МrдсолаiЪна, депугат MicbKoi рали.5. РОЗЕНБЛАТ Олена Соломонiвна, депугат MicbKoi ради,6. ll]ИМАНСЪКА Галшrа СтепанiвЕ4 дегIутат мiсъкоi рад".
ВIДСУТНI члени KoнKypcнoi KoMicii:

1. ЗУБКО Людмила Миколаiвна, депfгатка MicbKoi ради.

ПР, ИСУТНI кандидати на ttосаду /{иректора мiського кулътурно-сцортивного
цеrпру Житомирськоi MicbKoi рад.I:

1. ДОРОЖИНСЬКА Людмlдла Олександрiвна.
2. кРУк оксана АнатолiiЪна.
порядок шнниЙ
l. ПРО проведеш#I конкурсного вiдбору на посаду директора мiського

куJьт}рно -спортивного цеrrгру Жlтгомир ськоi Mi ськоi р ади :

- ПРОВеДеннrI гrублiчноi та вiдкрlтгоi презеrrгацiТ перспективного плану
РОЗВИТКУ Мiського культурно-спортивного цеrrrру Житомирсъкоi
MicbKoi ради,- Спiвбесiда членiв KoнKypcнoi KoMicii з кандидатами на посаltу
ДиРектора Мiського культурно-спортивного цекгру ЖитомирськоТ
MicbKoi ради.

2. ОбговоренюI результатiв презентацii та спiвбесiди, голосування.

По шершому IIитанню порядку денного
СШГХАJIИ: КОВАЛЬЧУК Iрину Анатолilвну, секретаря конкурсноi KoMicii,
яка ЗаЗначила, що для участi в презеrrгацii та спiвбесiдi догryщено двох
1^rасникiв: Крук оксану Анатолiiвну та .Щорожинську Людмилу
ОЛеКСандРi"*.у, оскiльки .Щорожинська Л.О. надала до конкурсноi KoMicii
пiдтвердженшI щодо проходженшI iспкгу на знання держilвноi мови.



слухАJIИ: КРУк оксану Анатолiiвну, яка представиJIа перспективний план
розвитку закJIаду з акцентами на комунiкативнiй стратегii закладу дJuI
працiвlмкiв, дiтей, громадсъкостi та спонсорiв/благодiйникiв та гiдному мiсцi
мксц у системi позапrкiльноi освiти Жprгомирськоi Micbkoi Тг.
СЛУХАЛИ: щоро)tФlнськУ Людмrшу Олександрiвну, яка представила
перспективrий пп€tн розвитку зilкJIаду, детilльно зупинившись на
iнформацiйнiй складовiй, проведеннi опитувош, впроваджеrпri iнновацй та
розширеrrнi напрямiв гуртковоi роботи для розвитку мксЦ в цiлому.
слухАЛИ: оНоПрIснко Тетяну МиколаiЪ}ry щодо подЕrльшого дет€tлъного
розкриття положень презеrrгашiй у спiвбесiдi з конкурсантами.
СЛУХАЛИ: КРУК OKcarry Анатолiiвну, яка наголосила у ходi спiвбесiди про
важливiсть детапьного ознайомленшI iз працiвrптками та iх потребами,
визначеннi переваг та проблематики, i за результатЕlми прийшяття
вiдповiдню< рiшень, зff}начиJIа першочергову дiяльнiсть щодо впiзнаваностi
закладу, про попереднiй досвiд роботи iз згуртувtlннrl колективу та роботу з
депутатським корпусом обласноi ради, куJIътурно-масову роботу тощо,
зазначила про готовнiстъ вирiшувати IIит€lння про оренду пршиiщень закJIаду.
слухАjIИ: ДОРОжинсьКУ Людмилу Олександрi"rту, котра зазначиJIа llро
знання закладу зсередини як MaTepi, дiти якоi вiдвiдра-гlи МкСЦ, i бажання
шокрапIити його роботу, адже помiтlша недостатнiй зв'язок мiж керiвниrрвом
та колективом мксц, з€l:}начила вФкливiсть розв}rгку позаrтткiльноi освiти за
мiсцем проживання та роботу з благодifuпдсами, написчtннrl грантовID(
гrроектiв як перспективу тощо.
ГОЛОСУВАJIИ: кЗа> - 6, кПроти) - 0, кУтрималися> - 0.
ВИРIШИJIИ: ЗаслухавшИ презентачii перспективного плану розвиткумiського культурно-спортивного це}rгру Жrтгомирськоi мiськъi Ради
кандидатiв на посаду директора зilкJIаду та провiвши спiвбесiди, вв€Dкати
конкурс таким, що вiдбувся.
IIо другому пптацню порядку денIIого
СЛУХАЛИ: онопрIенко ТетякУ МиколаiЪну, котра з€вначила значний
ресурсний потеtщiал та переваги обох KoHKypcaHTiB.
слухАЛИ: КоВАJьчук Iрику Анатолiiвну, секретаря KoнKypcнoi KoMicii,
яка оголосила результати пiдрахунку балiв за оцiночними листами членiв
конкурсноТ KoMicii, зокрема:
ДОРОЖИНСЬКА JIюдмлша Олексаrцрiвна - 8,72;
кРУк оксана АнатолiiЪна - 9,13.
ГОЛОСУВАЛИ: <За> - б, кПроти) - 0, кУтршлалися> - 0.
ВИРIШИЛИ:

за результатtlми засiдання korrkypcHoi koMicii визнати переможцем
конкурсу на посаду директора Мiського культурно-спортивного цеrrrру
ЖrrгомирськоI MicbKoi ради КРУК Оксану Анатолiiвну.
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ознайомити переможця конкурсу iз результатчlми дiяльностi
дегrугатсько'i робочоi групи щодо вивченIUI роботи Мiського культурно-
спортивного центру Житомирськоi MicbKoi ради.
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Пiдгшrси гтрисутнiх

Голова
KoнKypcнoi KoMicii

Заступлмк голови
конкурсноi KoMicii

Секретар
KoнKypcнoi KoMicii

Член
конкурсноТ KoMicii

Член
конкурсноi KoMicii

Член
конкурсноi KoMicii

МIСЮРОВА Марiя Олексшцрiвна

оноПРIСнко Тетяна МиколаiЪна

КОВАЛЪЧУК Iрина Анатолiiвна

,,/
' РоЗЕнБЛАТ олена Соломонiвна

шимАнськА Галшrа Степанiвна

БУШС Алла олексiiвна
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