Відповідно до вимог Положення про формування складу та
організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на
посаду керівника державного та комунального закладу культури , яке
розроблено Міністерством культури України, відповідно до частини 3 статті
212 Закону України «Про культуру» і визначає процедуру формування,
організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на
посаду керівника державного та комунального закладу культури (далі –
керівник закладу культури) та порядок відбору її членів відділ культури і
туризму харківської районної державної адміністрації рада інформує про
початок приймання документів від громадських організацій; незалежних
фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; членів
професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері
культури, зареєстрованих відповідно до закону; членів міжнародних
об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення до
персонального складу конкурсних комісій з обрання: посад таких
керівників закладів культури у порядку, визначеному законом України від
28.01.2016 р. № 955 – VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та
конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних
закладів культури» :
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директора молодіжного центру відділу;
директора Центральної районної бібліотеки;
зав. бібліотекою-філією № 1;
зав. бібліотекою-філією № 2;
зав. бібліотекою-філією № 3;
зав. бібліотекою-філією № 4;
зав. бібліотекою-філією № 5;
зав. бібліотекою-філією № 6;
зав. бібліотекою-філією № 8;
зав. бібліотекою-філією № 10;
зав. бібліотекою-філією № 13;
зав. бібліотекою-філією № 14;
зав. бібліотекою-філією № 17;
зав. бібліотекою-філією № 18;
зав. бібліотекою-філією № 19;
зав. бібліотекою-філією № 41;
зав. Будянською бібліотекою-філією;
директор КУ «Мереф’янський міський будинок
культури»;
директор КУ «Мереф’янський міський будинок
творчості»;

–

директор КП Мереф`янської міської ради кіноцентр
«Спутник»;
–
зав. Південноміським клубом;
–
директор КЗ «Бабаївський Будинок культури»;
–
зав. КЗ «Безлюдівський селищний клуб»;
–
директор клубного закладу сел. Буди;
–
зав. КЗ «Васищівський селищний клуб»;
–
культуролог КЗ «Культурологічний центр селища
Коротич»;
–
директор КЗ «Будинок культури селища Пісочин»;
–
директор Покотилівського селищного Будинку
культури;
–
директор Роганського Будинку культури.
Документи приймаються з 24 червня 2016 року протягом 14 календарних
днів за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, 62, кім. 94 (відділ
культури і туризму Харківської райдержадміністрації ) або надсилаються
на електронну адресу відділу культури otdkulthrda@ukr.net
Довідки за телефоном: (057) 372-30-29.

