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

конкурсного добору на посаду директора  
Музею історії міста Бердичева 

ІІ етап 
 

14.12.2021           Місце проведення: каб. 32 

ПРИСУТНІ:  
члени конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду директора Музею історії міста Бердичева: 
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 

Горобчук 
Анатолій Петрович  

журналіст газети «Земля Бердичівська», 
краєзнавець, засновник історико-краєзнавчого 
сайту "Мій Бердичів" 

Матвійчук 
Віталій 
Олександрович 

 
військовослужбовець військової частини А3091, 
краєзнавець  

Носова  
Тетяна  
Миколаївна 

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

Горобчук Людмила 
Леонідівна  

завідувачка бібліотекою-філією № 4 Публічної 
бібліотеки з філіями Бердичівської міської 
територіальної громади, заступник голови 
Бердичівської міської громадської молодіжної 
організації «Молодь обирає життя» 

Кузьменко Валентина  Василівна  - секретар комісії – начальник відділу 
культури Бердичівської міської ради (без права голосу).   
 
ВІДСУТНІ: 
Власенко Ірина Миколаївна - психолог (приватна практика), 
представник Бердичівської міської громадської молодіжної організації 
«Молодь обирає життя»; 
Бабич Валентина Євгенівна - директор міського Палацу культури  
імені Шабельника Олексія Андрійовича. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Презентація кандидатом посаду директора Музею історії міста 

Бердичева Захарчук Наталією Миколаївною проєктів програм розвитку 
Музею історії міста Бердичева на один і п’ять років. 



2. Оцінювання презентації. 
3. Підведення підсумків. 

 
СЛУХАЛИ: 

Голову комісії Котнюк Ланису Анатоліївну – керуючого справами 
виконавчого комітету, яка повідомила, що у п.5 Положення (рішення 
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») зазначено: 

«V. Добір кандидатів 
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. 

5.7. Допоміжними критеріями під час голосування на користь 
кандидатів є: 

- післядипломна освіта у галузі управління; 
- ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of 

Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-
адміністрування чи магістра державного управління; 

- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора 
наук; 

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних 
компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури; 

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу; 
- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних 

проектів; 
- схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах 

масової інформації; 
- бездоганна ділова репутація. 
5.9. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення 

переможця шляхом голосування. Спосіб голосування визначається 
рішенням конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії вважається 
прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала 
більшість від затвердженого складу конкурсної комісії». 
 
СЛУХАЛИ: 

Кандидата на посаду директора Музею історії міста Бердичева 
Захарчук Н.М. з презентацією проєктів програм розвитку Музею історії 
міста Бердичева на один і п’ять років. 
 
 



ОЦІНЮВАЛИ:  
Презентацію кандидата на посаду директора Музею історії міста 

Бердичева Захарчук Н.М., відмітивши сучасні методи та форми роботи, 
запропоновані кандидатом, створення умов як для пізнавального 
спрямування, так і змістовного дозвілля. Комісія також 
відмітилависокий рівень професійної майстерності кандидата, яка має 
трудовий стаж роботи у Музеї історії міста більше 29 років, користується 
повагою серед колег. 
ВИРІШИЛИ: 

 Врахувавши  результати  засідань конкурсної  комісії з 
проведення конкурсного добору на посаду директора Музею історії міста  
Бердичева -  закладу культури комунальної форми власності 
Бердичівської міської ради, рекомендувати Захарчук Наталію 
Миколаївну для призначення на посаду директора Музею історії міста 
Бердичева за контрактом. 
Голосували : відкритим голосуванням  

за 7 
проти – не було 
утримались – не було. 

 (Засідання проведено з дотриманням карантинних вимог) 
 
 
Секретар комісії_____________Валентина КУЗЬМЕНКО 
 
 
 
 
 (Підписи існують) 
 


