
ПРОТОКОЛ МІ
засід'ання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору

кандидата на посаду директора Історико-краєзнавчого музею м. Борислава

м. Борислав29 листопада 2021р.

Присутні члени комісії:
Рахель Володимир
Булик Людмила
Білас-Березова Олена
Ницько Оксана
Тарнавський Роман
Микулин Олег
Саган Ігор

Порядок денний:

1. Обрання голови комісії.
2. Відповідність претендентів на посаду директора Бориславського Історико-

краєзнавчого музею та поданих ними документів кваліфікаційним вимогам, вимогам
Закону України «Про культуру» та допущення їх до наступного туру конкурсу.

3. Встановлення часового регламенту для презентацій претендентами програм
розвитку закладу та співбесід з претендентами.

4. Визначення дати та часу наступного засідання конкурсної комісії.
5. Визначення способу голосування.

Слухали:
Секретаря комісії Кекіс Тетяну, яка відкрила засідання конкурсної комісії,

ознайомила присутніх з членами комісії, оголосила порядок денний та запропонувала
обрати голову комісії.Щодо пнкт ] поядк денного.

Виступили:
1. Ігор Саган запропонував обрати головою конкурсної комісії Рахеля

Володимира.
Вирішили:
Поставити на голосування запропоновану кандидатуру на голову конкурсної комісії.

Голосували:
«ЗА» - 6(шість) «ПРОТИ» - О(нуль) «УТРИМАВСЯ» - 1(один)

Вирішили:
Головою конкурсної комісії обрати Рахеля Володимира.Щодо пнкт 2 поядк денного

слухали-' Рахедя Володимира ЩОДО ВІ'дПОВідНОСТІ' документів Андрія Спаса вимогам
Закону України «Про культуру» та допущення його до наступного туру конкурсу
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Обговорили:
Розглянули та проаналізували кандидатуру претендента та подані ним

документи щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про культуру».

І.Спас Андрій Миколайович: 1964 р.н., громадянин України, повна вища
освіта. Подав повний пакет документів, зазначений в оголошенні про конкурс.

Голосували:
«За» - 7(сім) «Проти» - 0(нуль) «Утримався» - 0(нуль)

Вирішили:
Допустити до участі у конкурсі Спаса Андрія Миколайовича на посаду

директора Історико-краєзнавчого музею м. Борислава.Щ. одо п нкт 3 по ядк денного.
1. Розглянули та обговорили часовий регламент презентації програми розвитку

закладу та співбесіди з кандидатом.

Вирішили:
Комісія вирішила установити, що максимальний час презентації програм

розвитку закладу - 30 хвилин та співбесіди з кандидатом - 15 хвилин.

Голосували:
«За» - 6(шість) «Проти» - О(нуль) «Утримався» - 1 (один)

ЩИодо пнкт 4 поядк денного.
Розглянули та обговорили дату та час проведення наступного засідання

конкурсної комісії.
Вирішили:

Наступне засідання конкурсної комісії провести 06 грудня 2021 року о 13год.
00 хв.

Голосували:
«За» - 7(сім) «Проти» - 0(нуль) «Утримався» - 0(нуль)Щодо пнкт 6 поядк денного.
Розглянули та обговорили спосіб голосування.

Вирішили:
Обирати кандидата на посаду директора Бориславського Історико-краєзнавчого

музею шляхом відкритого голосування.
Голосували:

«За» - 7(сім) «Проти» - 0(нуль) «Утримався» -0(нуль)

Голова комісії: Володимир Рахель

Секретар комісії: Тетяна Кекіс 
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Члени комісії

  

Булик Людмила

Білас-Березова Олена

Тарнавський Роман
».”1"

Мгґкулич Олег

Саган Ігор
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