
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

 

Н А К А З 

 
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 

 

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

«Про культуру», та з метою заміщення вакантних посад директора 

комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» та 

завідувача Туристично-інформаційного центру комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр»: 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад: 

директор комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий 

центр»; 

завідувач Туристично-інформаційного центру комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр». 

2. Оголосити про початок формування конкурсної комісії із проведення 

конкурсного добору на зайняття посад директора комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» та завідувача Туристично-

інформаційного центру комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр», у складі: 

представників органу місцевого самоврядування (управління культури і 

туризму Кропивницької міської ради) (три особи); 

представників трудового колективу комунального закладу 

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

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

колективу даного закладу) (три особи); 

представників громадських організацій у сфері культури відповідного  

функціонального спрямування (три особи). 

У разі подання кандидатур (загальною кількістю понад три особи) не 

менше ніж від двох громадських організацій у сфері культури відповідного 

функціонального спрямування, відбір кандидатур для включення до складу 

відповідної конкурсної комісії здійснюється шляхом жеребкування. 

Для участі в жеребкуванні громадська організація у сфері культури 

відповідного функціонального спрямування надає управлінню культури і 

туризму Кропивницької міської ради у довільній формі, підписаний 

керівником    громадської    організації,    із    зазначенням              кандидатур,     які  
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рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа 

додаються заява та анкета (додаток 1, додаток 2). 

Для проведення жеребкування утворюється комісія з жеребкування 

(додаток 3). 

Комісія з жеребкування: 

ухвалює рішення про допущення кандидатур від громадських 

організацій до участі в жеребкуванні; 

проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими 

організаціями, з метою визначення трьох кандидатур до складу відповідної 

конкурсної комісії від громадських організацій; 

спільно із управлінням інформаційних технологій Кропивницької 

міської ради забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на офіційному веб-

сайті Кропивницької міської ради. 

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, в якому 

розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На 

кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кандидата і 

найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до 

складу конкурсної комісії. 

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які 

беруть участь у жеребкуванні. 

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про 

кандидата. 

За дорученням голови комісії з жеребкування, один із членів комісії 

дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії. 

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, 

оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які 

включаються до складу конкурсної комісії. 

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються 

секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору. 

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до 

участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом 

засідання комісії, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні. 

Рішення комісії з жеребкування ухвалюються шляхом голосування   

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 

3. Оприлюднити на веб-сайті Кропивницької міської ради даний наказ 

та оголошення про проведення конкурсу і початок формування відповідної 

конкурсної комісії із проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

директора комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий 

центр» та завідувача Туристично-інформаційного центру комунального 

закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» (додатки 4-5). 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

 

Начальник управління  

культури і туризму       Анна НАЗАРЕЦЬ 



Додаток 1 

до наказу управління культури і 

туризму   

від 27 вересня 2021 р. № 47-ОД 

 
Начальнику управління культури і 

туризму Кропивницької міської 

ради 

Анні НАЗАРЕЦЬ 

        ________________________________ 
                                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові) 

    

________________________________ 
                                                                                         (місце проживання (реєстрації), 

            

________________________________ 
Контактний телефон  

________________________________ 
                        (контактний е-mail)   

 

 

З А Я В А  

 Я, _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

________________________________________________________________________________ 

 

даю згоду на участь у роботі  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсного 

добору на посаду  ____________________________________________________ 
                          (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір) 

 

від _________________________________________________________________ 
(найменування громадської організації, що рекомендує на включення особи до складу 

конкурсної комісії/найменування закладу культури, трудовий колектив якого висуває 

кандидатуру до складу конкурсної комісії) 

 

 Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на 

посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір. 

 

 Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно 

із Законом України «Про захист персональних даних». 

 До заяви додаю анкету кандидата на включення до складу конкурсної 

комісії на ____ арк. 

 

«____»_______ 20___ року         ______________       _______________________ 

                                                              (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

 

 

__________________ 

 
Примітка. 

Заява має бути написана власноручно особою, висунутою трудовим колективом.      



 

Додаток 2 

до наказу управління культури і 

туризму   

від 27 вересня 2021 р. № 47-ОД 

 
АНКЕТА  

кандидата на включення до складу конкурсної комісії 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Громадянство  

Число, місяць і рік народження  

Місце народження  

Документ, що посвідчує 

особу:серія, номер, ким 

виданий, дата видачі; 

місце проживання 

 

Освіта  

Навчальний заклад, рік 

закінчення 

 

Напрям підготовки  

(спеціальність) 

 

Кваліфікація  

Науковий ступінь, вчене звання 

(за наявності) 

 

Нагороди, почесні звання (за 

наявності) 

 

Трудова діяльність (період 

трудової діяльності, займана 

посада, найменування 

підприємства (установи, 

організації)) 

 

 

Громадська робота (у тому числі 

на виборних посадах) 

 

 

 

 



Відомості про наявність чи 

відсутність:судимості;  

адміністративного стягнення за 

вчинення корупційного 

правопорушення;  

рішення суду щодо визнання 

особи недієздатною або 

обмежено дієздатною 

 

 

За достовірність даних відповідаю. 

_________________________ 
 (підпис кандидата на включення  

до складу конкурсної комісії) 

________________________  
(прізвище, ініціали) 

Голова громадської 

організації/ головуючий на 

засіданні трудового колективу 

закладу культури _________________  
(особистий підпис) 

________________  
(прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління культури і 

туризму  

від 27 вересня 2021 р. № 47-ОД 

 
 

СКЛАД 

комісії з жеребкування для відбору кандидатур на включення 

до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення  

вакантних посад директора комунального закладу «Кропивницький 

культурно-дозвіллєвий центр» та завідувача Туристично-інформаційного 

центру комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий 

центр» 

 

Голова комісії: 

 

НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 
- начальник управління культури і 

туризму Кропивницької міської 

ради 

Секретар комісії 

 

САЛОВА  

Ірина Миколаївна 
- головний спеціаліст сектору 

туризму управління культури і 

туризму Кропивницької міської 

ради 

 

Члени комісії 

ПЕТРИНСЬКА 

Вікторія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу 

розвитку культури та мистецтва 

управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради   

ЦАРАН Світлана 

Олександрівна         
- завідувач сектора туризму 

управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради 

ЧОРНА 

Неля Миколаївна 
 

- 

заступник начальника управління - 
начальник відділу розвитку 
культури та мистецтва управління 
культури і туризму Кропивницької 
міської ради   

   

 

 



 

 

Додаток 4 

до наказу управління культури і 

туризму   

від 27 вересня 2021 р. № 47-ОД 

 
Оголошення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора 

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 директора комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», 

 

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради 

оголошує: 

1. Конкурс на зайняття посади директора комунального закладу 

«Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр», 

1.1. Вимоги до кандидатів: 
Керівником комунального закладу «Кропивницький культурно-

дозвіллєвий центр» може бути особа, яка має вищу фахову освіту ступеня 

бакалавра, магістра, 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.  

Не може бути призначена на посаду директора 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, 

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;  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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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 

директора 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. 
 

1.3. Про початок формування конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального 

закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр»: 

 

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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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». 

До складу конкурсної комісії входять : 

представники управління культури і туризм Кропивницької міської ради  

(органу управління) (три особи); 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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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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