
Додаток 5 

до наказу управління культури і 

туризму   

від 27 вересня 2021 р. № 47-ОД 

 
Оголошення конкурсу на зайняття посади завідувача  

Туристично-інформаційного центру комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про культуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури», у зв’язку із 

наявністю вакантної посади завідувача Туристично-інформаційного центру 

комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», 

 

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради 

оголошує: 

 

1. Конкурс на зайняття посади завідувача Туристично-

інформаційного центру комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр». 

 1.1. Вимоги до кандидатів: 
Завідувачем Туристично-інформаційного центру комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» може бути особа, яка: 

має вищу фахову освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст 

або магістр; 

має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях 

незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування; 

має досвід роботи в туристичній сфері не менше 3-х років; 

орієнтується у законодавстві України в сфері туризму та володіє 

спеціальною галузевою термінологією; 

має достатній рівень знань у сфері локальної історії та традицій; 

володіє навичками налагодження партнерства з різними категоріями 

суб’єктів туристичної діяльності та дотичних до туризму галузей; 

має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності; 

вільно володіє англійською мовою; 

відповідає іншим вимогам для керівника закладу відповідного профілю у 

випадках, передбачених законодавством України. 

 

Не може бути призначена на посаду завідувача Туристично-

інформаційного центру комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр» особа, яка: 

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року  

накладалося     адміністративне     стягнення     за     вчинення     правопорушення,  
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пов’язаного з корупцією;  

є близькою особою або членом сім’ї керівника управління культури і 

туризму Кропивницької міської ради. 

1.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи: 

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, 

рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, 

трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому 

числі на виборних посадах), контактний номер телефона та адресу електронної 

пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність 

судимості; 

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;  

два рекомендаційні листи довільної форми; 

мотиваційний лист довільної форми. 
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси 

управління культури і туризму Кропивницької міської ради в установлений 

даним оголошенням строк. 

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її 

професійні чи моральні якості. 

1.3. Інформація про заклад додається (найменування, юридичне та 

фактичне місцезнаходження закладу, умови праці, відомості про матеріально- 

технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний 

період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс). 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня 

опублікування оголошення (до 30 жовтня 2021 року) за адресою:   вул. 

Велика Перспективна, 41, кім. 424, м. Кропивницький, 25006 (4 поверх,                  

каб. 424 у робочі дні з  08:00 до 16:00). 

Телефон для довідок: (0522) 35 83 66 (управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради), електронна адреса: kultura@krmr.gov.ua  

Умови та строки проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

завідувача Туристично-інформаційного центру комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» визначаються Законом України 

«Про культуру»,  

у тому числі конкурсна комісія  проводить співбесіду з кандидатами, під 

час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу 

культури на один і п’ять років. 
 

1.4. Про початок формування конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача Туристично-

інформаційного центру комунального закладу «Кропивницький 

культурно-дозвіллєвий центр». 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
mailto:kultura@krmr.gov.ua
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До складу конкурсної комісії входять: 

представники управління культури і туризм Кропивницької міської ради  

(органу управління) (три особи); 

представники трудового колективу комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», обрані на загальних зборах 

трудового колективу (визначаються з числа осіб, які не є членами трудового 

колективу даного закладу) (три особи); 

представники громадських організацій у сфері культури відповідного 

функціонального спрямування (три особи). 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються 

до  18 жовтня 2021 року за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, кім. 424,               

м. Кропивницький, 25006 (4 поверх, каб. 424 у робочі дні з  08:00 до 16:00). 

Телефон для довідок: (0522) 35 83 66 (управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради), електронна адреса: kultura@krmr.gov.ua 

__________________________________________________ 
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