
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

 

Н А К А З 

 
від « 20 » жовтня 2021 року        № 51-ОД 

 

 

Про затвердження персонального  

складу конкурсних комісій для  

проведення конкурсу на заміщення  

посад керівників закладів культури міста  

 

Відповідно до статей 21
1
-21

5
 Закону України «Про культуру», з метою 

забезпечення реалізації Закону України від 28 січня 2016 року № 955-VIII «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», 

керуючись наказом управління культури і туризму Кропивницької міської ради 

від 27 вересня 2021 року № 47-ОД «Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад директора комунального закладу «Кропивницький культурно- 

дозвіллєвий центр» та завідувача Туристично-інформаційного центру» та 

враховуючи подання трудового колективу комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсного добору на 

посаду директора комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр» у складі: 

Назарець Анна Федорівна – начальник управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради; 

Чорна Неля  Миколаївна – заступник начальника культури і туризму 

Кропивницької міської ради; 

Данова Галина Вікторівна – головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії управління культури і туризму Кропивницької міської ради; 

Буртова Оксана Петрівна – заступник директора з концертної діяльності 

Кіровоградської обласної філармонії; 

Назаренко Тетяна Володимирівна – директор Кіровоградського обласного 

центру народної творчості; 

Ревенко Валентина Григорівна – заслужений працівник культури 

України, викладач комунального закладу «Музична школа № 2                                   

ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького». 

2. Затвердити конкурсну комісію з проведення конкурсного добору на 

посаду  завідувача  Туристично-інформаційного  центру  комунального  закладу  
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«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр»  у складі: 

Назарець Анна Федорівна – начальник управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради; 

Чорна Неля  Миколаївна – заступник начальника культури і туризму 

Кропивницької міської ради; 

Данова Галина Вікторівна – головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії управління культури і туризму Кропивницької міської ради; 

Колотуха Олександр Васильович – завідувач кафедри туризму та 

авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного 

університету; 

Левицький Василь Вікторович – редактор телепрограм філії акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

Савранський Євген Олександрович – завідувач відділу національно-

патріотичного виховання обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 

4. Призначити секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсного 

добору на посаду директора комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр» головного спеціаліста відділу розвитку культури та 

мистецтва управління культури і туризму Кропивницької міської ради 

Петринську В.В.  

5. Призначити секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсного 

добору на посаду завідувача Туристично-інформаційного центру комунального 

закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» головного спеціаліста 

сектора туризму управління культури і туризму Кропивницької міської ради 

Салову І.М. 

6. Затвердженим конкурсним комісіям забезпечити організацію 

проведення конкурсної процедури призначення керівників комунальних 

закладів культури міста відповідно до вимог Закону України «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». 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника  

управління культури і туризму     Неля ЧОРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надія Даценко 35 83 66 


