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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду директора Хмельницького академічного обласного театру ляльок 

 
Дата проведення: 15.08.2016 

Час проведення: 10.00 

Місце проведення: 243 каб. 

  

Присутні члени комісії: Власенко Л.К., Зеленко Т.І., Колісніченко Т.С., 

Луценко М.О., Луценко О.Е., Островська Н.В., Погорілець О.Г., Ромасюков А.Є., 

Топоринський О.І. 

 У роботі комісії взяла участь перший заступник голови обласної ради 

Андрійчук Н.В. 

Секретар комісії - Стасюк О.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про ознайомлення зі складом конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора Хмельницького академічного обласного 

театру ляльок.  

 

2. Про обрання голови комісії з проведення конкурсного добору на посаду 

директора Хмельницького академічного обласного театру ляльок. 

 

 3. Про розгляд документів, поданих кандидатами  на посаду директора 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок на відповідність 

кваліфікаційним вимогам. 

 
4. Про визначення дати проведення наступного засідання конкурсної комісії 

з проведення конкурсного добору на посаду директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок. 

   

СЛУХАЛИ: Андрійчук Неонілу Вячеславівну – першого заступника 

голови обласної ради, яка поінформувала, що відповідно до 

Порядку проведення конкурсу на заміщення посад керівників 

підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Хмельницької області головою обласної ради 17 травня 2016 

року було оголошено конкурс на заміщення посади директора 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок. 

Андрійчук Н.В. ознайомила з порядком денним першого 

засідання конкурсної комісії. 

 Шишка Віталія Миколайовича – начальника управління з 

питань спільної власності територіальних громад та 

економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради, 

який проінформував про порядок роботи конкурсної комісії та 

про умови конкурсного добору відповідно до Закону України 

«Про культуру».  
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Запропонував перейти до розгляду питання порядку 

денного про обрання голови комісії з проведення конкурсного 

добору на посаду директора Хмельницького академічного 

обласного театру ляльок. 

ВИСТУПИЛИ: Зеленко Тетяну Іванівну – члена комісії, яка запропонувала 

обрати головою конкурсної комісії з проведення конкурсного 

добору на посаду директора Хмельницького академічного 

обласного театру ляльок Ромасюкова Артема Євгенійовича 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

Головою комісії з проведення конкурсного добору на посаду 

директора Хмельницького академічного обласного театру 

ляльок обрати Ромасюкова Артема Євгенійовича. 

СЛУХАЛИ: Стасюк Оксану Володимирівну - секретаря комісії, 

начальника відділу бюджетних установ управління з питань 

спільної власності територіальних громад та економічного 

розвитку виконавчого апарату обласної ради, яка надала 

інформацію про кандидатів, подані ними документи та 

відповідність їх кваліфікаційним вимогам. 

 

          Розглянувши заяви та документи кандидатів на посаду 

директора Хмельницького академічного обласного театру 

ляльок Куляса І.В., Винника О.С., Пундік А.К., Гринчука В.А., 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

1. Враховуючи те, що згідно із розпорядженням голови 

обласної ради від 04.08.2016 №81/2016-о обласною радою 

проводиться конкурс на заміщення посади директора 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок, а заява 

Куляса І.В. адресована для розгляду на заміщення вакантної 

посади директора – художнього керівника театру драми, 

залишити без розгляду заяву Куляса І.В. 

2. Документи Винника О.С., Пундік А.К., Гринчука В.А. 

відповідають кваліфікаційним вимогам. 

3. Допустити Винника О.С., Пундік А.К., Гринчука В.А. до 

участі у доборі на заміщення посади директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок та проведенні співбесід 

з кандидатами. 

 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Ромасюкова А.Є., який запропонував 

наступне засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок провести 18 серпня 2016 

року о 16.00. у каб. 243. 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

Наступне засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок провести 18 серпня 2016 

року о 16.00. у каб.243. 
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