
 
 

П Р О Т О К О Л 
засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора  
Публічної бібліотеки з філіями  

Бердичівської міської територіальної громади  
І етап 

 
14.12.2021          Місце проведення: каб. 32 

 
ПРИСУТНІ:  
 

члени конкурсної комісії з проведення конкурсного добору 
на посаду директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської 
міської територіальної громади: 

 
Петрівська  
Олена Володимирівна  
 

заступник Бердичівського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

Кухар  
Олександр Іванович 

головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу виконавчого комітету 

Котнюк  
Лариса Анатоліївна  
 

керуючий справами виконавчого комітету 

Гайдаманчук 
Павло Валерійович 

 голова постійної комісії з гуманітарних 
питань Бердичівської міської ради, голова 
спілки учасників бойових дій АТО 
Бердичева та Бердичівського району  

Гринчук  
Олена Володимирівна  
 

заступник директора з навчально-виховної 
роботи ЗОК № 14 

Жарчинська  
Ірина Семенівна 

заступник директора з навчально-виховної 
роботи Бердичівської художньої школи 

Носова  
Тетяна Миколаївна 

завідувачка Центру надання соціальних 
послуг Семенівської сільської ради, голова 
Бердичівської міської громадської 
молодіжної організації «Молодь обирає 
життя»  

 
Кузьменко Валентина  Василівна  - секретар комісії – начальник 
відділу культури Бердичівської міської ради (без права голосу).   
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ВІДСУТНІ: 
 
Власенко Ірина Миколаївна - психолог (приватна практика), 
представник Бердичівської міської громадської молодіжної 
організації «Молодь обирає життя». 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Визначення комісією способу голосування (таємно чи 
відкрито). 

2. Обрання голови комісії. 
3. Розгляд документів, що надійшли для участі в конкурсі. 
4. Визначення дати проведення ІІ-го засідання комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 
Кузьменко Валентину Василівну – секретаря конкурсної 

комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора 
Публічної бібліотеки з філіями, яка наголосила на необхідності 
неухвального дотримання присутніми вимог карантину та  
інформувала, що сьогодні, 14 грудня 2021 року, проводиться І-й 
етап конкурсного добору на посаду директора  Публічної 
бібліотеки з філіями Бердичівської міської територіальної 
громади, організований на виконання вимог Закону України від 
28.01.2016 № 955 «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» (зі змінами) та 
згідно з рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської 
ради від 28.10.2016 № 472 «Про затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсного добору на посаду керівника 
комунального закладу культури і порядку формування складу та 
організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного 
добору». 

У зазначені законодавством терміни оприлюднено 
оголошення про конкурсний добір (02.11.2021), інформацію про 
Публічну бібліотеку з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади, умови праці керівника, проводились 
інші заходи, передбачені Положенням. Зокрема, у трудовому 
колективі відбулись збори, на яких обрано кандидатури до складу 
конкурсної комісії. 
 Розглянувши документи, надані трудовим колективом 
Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади та Бердичівською міською громадською 
молодіжною організацією «Молодь обирає життя», міським 



 3 

головою видано розпорядження від 07.12.2021  № 230, яким 
затверджено склад конкурсної комісії з проведення конкурсного 
добору на посаду директора Публічної бібліотеки з філіями 
Бердичівської міської територіальної громади в кількості 8 осіб. 

Секретар представила членів конкурсної комісії та 
зазначила, що з моменту оголошення конкурсу надійшов 1 пакет 
документів від Кущук Тетяни Вікторівни, які було оприлюднено 
на офіційному сайті виконавчого комітету Бердичівської міської 
ради. Зауважень та пропозицій не надходило. На адресу 
конкурсної комісії надійшов також пакет документів і поштою. 
Цей пакет буде передано голові комісії. 

Даний конкурс складається з 2-х етапів (засідань). На 
першому засіданні комісія розглядає на відповідність 
законодавчим вимогам документи, надані кандидатом на посаду 
директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади. На другому - проводить співбесіду з 
кандидатом, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів 
програм розвитку Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської 
міської територіальної громади на один і п’ять років. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

З 1-го питання 
Кузьменко В.В. 
Визначення комісією способу голосування (таємно чи 

відкрито). 
Голосували за відкриту форму голосування:  

за - 7 
проти – не було 
утримались - не було 

З 2-го питання  
Обрання голови комісії 
Петрівська О.В. запропонувала кандидатуру Котнюк Л.А. – 

керуючого справами виконавчого комітету. 
Голосували:  

за - 7 
проти - не було 
утримались - не було 

Секретар комісії передала голові комісії пакет документів 
кандидата, що надійшов поштою. 
 
СЛУХАЛИ: 

Голову комісії Котнюк Ларису Анатоліївну про те, що на 
сьогоднішньому засіданні комісія повинна визначити 
відповідність документів кандидата на посаду директора та 
вимоги до кандидата відповідно до вищезазначеного рішення 
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виконавчого комітету: «п.5.1. Керівником комунального закладу 
культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у 
сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою 
та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки». 
Голова запропонувала розкривати пакет з документами 
кандидата, що надійшов у визначені законодавством терміни (до 
01.12.2021):  

1. Заява (з наданням згоди на обробку персональних даних: 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).  

2. Автобіографія (телефон, громадянство, відсутність 
судимості,  освіта, трудова діяльність). 

3. Копія паспорта. 
4. Копія документів про вищу освіту. 
5. Рекомендаційний лист.  
6. Рекомендаційний лист. 
7. Мотиваційний лист. 
Зачитано автобіографію кандидата на посаду директора 

Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади Кущук Тетяни Вікторівни.  

Голова комісії передавала наявні документи для 
ознайомлення членам комісії.  

 
Голосували за те, щоб допустити Кущук Тетяну Вікторівну до 

ІІ-го етапу конкурсного добору на посаду Публічної бібліотеки з 
філіями Бердичівської міської територіальної громади. 

 за - 7 
проти - не було 
утримались - не було 

 
СЛУХАЛИ усіх членів комісії щодо визначення дати другого 
засідання.  

Голова комісії Котнюк Лариса Анатоліївна – керуючий 
справами виконавчого комітету, наголосила на тому, що термін 
проведення другого засідання законодавчо не має чітких меж, 
тому, враховуючи нинішні карантинні обмеження, з метою 
запобігання розповсюдження інфекції COVID-19, враховуючи 
побажання членів комісії, доцільно провести друге засідання 
сьогодні - 14.12.2021, за умови, якщо кандидат на посаду 
директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади Кущук Т.В. готова презентувати проєкти 
розвитку Публічної бібліотеки з філіями на один і п’ять років. 

Кущук Т.В. повідомила про свою готовність. 
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Голосували за те, щоб провести другий етап конкурсу -  

14.12.2021 о 16.00 год. в каб. № 32. 
за - 7 
проти - не було 
утримались - не було. 
 

 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:  

1. Допустити до ІІ-го етапу конкурсного добору на посаду 
директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади Кущук Тетяну Вікторівну. 

2. Провести другий етап конкурсу -  14.12.2021 о 16.00 год. 
в каб. № 32 виконавчого комітету, на якому кандидат на посаду 
директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади Кущук Т.В. презентуватиме проєкти 
програми розвитку Публічної бібліотеки з філіями  на один і п’ять 
років. 

(Засідання проведено з дотриманням карантинних вимог). 

 
Секретар комісії__________  ___Валентина КУЗЬМЕНКО 
 
 
(Підписи існують) 


