
Управління культури i туризму Кропивницької міської ради 

Комунальний заклад «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» 

 

ПРОТОКОЛ  
загальних зборів трудового колективу 

Комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» 

 

06 жовтня 2021 року       м. Кропивницький 

 
Всього членів колективу: 99 осіб 
Присутні члени колективу: 58 осіб 
Відсутні члени колективу: 41 особа 
До протоколу додається: Лист реєстрації з підписами членів трудового 
колективу, які брали участь у загальних зборах. 
 
Голова зборів — Надія ДАЦЕНКО, в.о. директора КЗ «Кропивницький 
культурно-дозвіллєвий центр» 
Секретар зборів — Оксана КОНСТАНТІНОВА, помічник керівника художнього 
КЗ «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Обрання кандидатур до складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 
«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр». 

2. Обрання кандидатур до складу конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду завідувача Туристично-інформаційного центру 
комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр». 

 
1. Обрання кандидатур до складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр». 

 
СЛУХАЛИ: 
Надію ДАЦЕНКО, в.о. директора комунального закладу «Кропивницький 
культурно-дозвіллєвий центр», яка повідомила, що управління культури i 
туризму Кропивницької міської ради оголосило 30 вересня 2021 року конкурс 
на заміщення вакантної посади директора комунального закладу 
«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» i що на виконання листа 
управління культури i туризму Кропивницької міської ради від 01.10.2021                        
№ 01-24/272 «Про проведення загальних зборів трудового колективу» з метою 
затвердження складу конкурсної комісії та відповідно до статті 213 Закону 
України № 955-VIII від 28.01.2016 року «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» необхідно в термін до 18 жовтня 2021 року 
подати три кандидатури від трудового колективу комунального закладу 
«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», які визначаються з числа осіб,  
що не є членами трудового колективу закладу культури, на посаду якого 
проводиться конкурсний добір. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Соляр В.І., директор-розпорядник Міського професійного духового 
оркестру, який запропонував обрати від трудового колективу комунального 
закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» до складу конкурсної 
комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального 
закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» такі три кандидатури: 

Буртову Оксану Петрівну, заступника директора з концертної діяльності 
Кіровоградської обласної філармонії, 

Назаренко Тетяну Володимирівну, директора Кіровоградського обласного 

Центру народної творчості, 

Ревенко Валентину Григорівну, заслуженого працівника культури 

України, директора народного меморіального музею Ю.С.Мейтуса. 

Запропоновані кандидатури багато років активно співпрацюють з 

творчими колективами закладу, добре знайомі з його діяльністю i спроможні 

об’єктивно оцінювати проєкти програм розвитку комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», що представлятимуться на 

розгляд комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора закладу. 

Інших кандидатур висунуто не було. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати від трудового колективу комунального закладу «Кропивницький 

культурно-дозвіллєвий центр» до складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» такі три кандидатури: 
Буртову Оксану Петрівну, заступника директора з концертної діяльності 

Кіровоградської обласної філармонії, 

Назаренко Тетяну Володимирівну, директора Кіровоградського обласного 

Центру народної творчості, 

Ревенко Валентину Григорівну, заслуженого працівника культури 

України, директора народного меморіального музею Ю.С.Мейтуса. 

Запропоновані кандидатури багато років активно співпрацюють з 

творчими колективами закладу, добре знайомі з його діяльністю  i спроможні 

об’єктивно оцінювати проєкти програм розвитку комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», що представлятимуться на 

розгляд комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора закладу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

«ЗА» - _58_, «ПРОТИ» - ___0__, «УТРИМАЛИСЬ» - _0_. 

 

2. Обрання кандидатур до складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду завідувача Туристично-інформаційного 

центру комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий 

центр». 

 
СЛУХАЛИ: 

Надію ДАЦЕНКО, в.о. директора комунального закладу «Кропивницький 
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культурно-дозвіллєвий центр», яка повідомила, що управління культури i 
туризму Кропивницької міської ради оголосило 30 вересня 2021 року конкурс 
на заміщення вакантної посади завідувача Туристично-інформаційного центру 
комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» i що на 
виконання листа управління культури i туризму Кропивницької міської ради від 
01.10.2021 № 01-24/273 «Про проведення загальних зборів трудового колективу» 
з метою затвердження складу конкурсної комісії та відповідно до статті 213 
Закону України № 955-VIII від 28.01.2016 року «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» необхідно в термін до 18 жовтня 2021 року 
подати три кандидатури від трудового колективу комунального закладу 
«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», які визначаються з числа осіб, 
що не є членами трудового колективу закладу культури, на посаду якого 
проводиться конкурсний добір. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Ткачук Т.Є., керівник художній комунального закладу «Кропивницький 

культурно-дозвіллєвий центр», яка запропонувала обрати від трудового 

колективу комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий 

центр» до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду 

завідувача Туристично-інформаційного центру комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» такі три кандидатури:  

 Колотуху Олександра Васильовича, доктора географічних наук, 

професора, завідувача кафедри туризму та авіаційних перевезень кафедри 

Льотної академії Національного авіаційного університету, 
 Левицького Василя Вікторовича, члена громадської організації «Екскурс-

інформ», екскурсовода, 

 Савранського Євгена Олександровича, завідувача відділу національно-

патріотичного виховання комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді». 
Запропоновані кандидатури добре знайомі з туристичною діяльністю i 

спроможні об’єктивно оцінювати проєкти програм розвитку Туристично-

інформаційного центру комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр», що представлятимуться на розгляд комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду завідувача Туристично-інформаційного 

центру. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

«ЗА» - _57_, «ПРОТИ» - _____, «УТРИМАЛИСЬ» - _1_. 

 
СЛУХАЛИ: 

Надію ДАЦЕНКО, в.о. директора комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» яка повідомила про те, що 

вона, як головуюча на загальних зборах трудового колективу комунального 

закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», згідно з чинним 

законодавством України складе супровідні листи із зазначенням трьох 
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кандидатур, які рекомендуються до складу конкурсних комісій, з 

відповідними додатками: заявами кандидатів на участь у роботі конкурсної 

комісії і анкетами кандидатів на включення до складу конкурсної комісії, та 

надішле письмово i електронною поштою до управління культури i туризму 

Кропивницької міської ради до 18 жовтня 2021 року. 
 

Оскільки порядок денний вичерпано, головуюча оголосила загальні 

збори трудового колективу комунального закладу «Кропивницький 

культурно-дозвіллєвий центр» закритими. 

 

 

 

Голова зборів       Надія ДАЦЕНКО 

 

Секретар зборів      Оксана КОНСТАНТІНОВА 


