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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду директора Хмельницького академічного обласного театру ляльок 

 
Дата проведення: 18.08.2016 

Час проведення: 16.00 

Місце проведення: 243 каб. 

  

Присутні члени комісії: Ромасюков А.Є. (голова комісії), Власенко Л.К., 

Зеленко Т.І., Колісніченко Т.С., Луценко М.О., Луценко О.Е., Островська Н.В., 

Погорілець О.Г., 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 проведення співбесід з кандидатами, заслуховування проектів 

програм розвитку Хмельницького академічного обласного театру ляльок на один 

та п’ять років. 

 

2. Визначення переможця конкурсу на посаду директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок. 

 

 

СЛУХАЛИ: Андрійчук Неонілу Вячеславівну – першого заступника 

голови обласної ради, яка поінформувала, що відповідно до 

рішення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору 

на посаду директора Хмельницького академічного обласного 

театру ляльок 15 серпня 2016 року було допущено до участі у 

доборі на заміщення посади директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок та проведенні 

співбесід таких осіб: 

Винника Олексія Степановича, 

Пундік Аллу Казимирівну, 

Гринчука Василя Анатолійовича. 

Кандидатів повідомлено про час та місце проведення 

сьогоднішнього засідання. 

На веб-сайті обласної ради до уваги депутатів, 

громадськості та засобів масової інформації було розміщено 

оголошення про час і місце проведення сьогоднішнього 

засідання конкурсної комісії, оприлюднено подані 

кандидатами документи. Повідомила, що засідання 

проводиться в режимі он-лайн трансляції на сайті 

Хмельницької обласної ради, ведеться аудіо- та відео 

фіксація. 

 

 Ромасюкова Артема Євгенійовича – голову конкурсної 

комісії, який проінформував про порядок денний засідання 
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конкурсної комісії. 

Запропонував провести співбесіди з учасниками 

конкурсу. 

 

Конкурсною комісією почергово проведено співбесіди з  

Винником Олексієм Степановичем, Гринчуком Василем 

Анатолійовичем, Пундік Аллою Казимирівною. 

 

Після обговорення, голова конкурсної комісії                      

Ромасюков А.Є. запропонував членам комісії визначитись 

щодо способу голосування та запропонував провести таємне 

голосування за учасників конкурсу на посаду директора 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 6 
Ромасюков А.Є. 

Власенко Л.К., 

Луценко М.О., 

Луценко О.Е., 

Островська Н.В., 

Топоринський О.І. 

 

Утрим – 2 
Колісніченко Т.С., 

Погорілець О.Г. 

 

Проти – 1 
Зеленко Т.І. 

 

Провести таємне голосування за учасників конкурсу на 

посаду директора Хмельницького академічного обласного 

театру ляльок. 

 

За результатами 

голосування  

ВИРІШИЛИ  

Провести таємне голосування за учасників конкурсу на 

посаду директора Хмельницького академічного обласного 

театру ляльок. 

 

 

 Голова конкурсної комісії Ромасюков Артем Євгенійович –

запропонував затвердити виборчий бюлетень у формі, 

підготовленій секретарем конкурсної комісії.  

 

За результатами 

голосування 

ВИРІШИЛИ 

(одноголосно) 

Затвердити форму виборчого бюлетеня. 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами 

голосування  

Голова конкурсної комісії Ромасюков Артем Євгенійович 

запропонував доручити підрахунок голосів провести 

секретарю конкурсної комісії Стасюк Оксані Володимирівні. 

 

Доручити підрахунок голосів провести секретарю конкурсної 

комісії Стасюк Оксані Володимирівні. 
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ВИРІШИЛИ 

(одноголосно) 

 

 

 

 

Члени конкурсної комісії провели таємне голосування. 

 

 Стасюк Оксана Володимирівна, секретар конкурсної комісії, 

оголосила результати голосування на посаду директора 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок, а 

саме: 

Винник Олексій Степанович – 0 голосів; 

Гринчук Василь Анатолійович – 1 голос; 

Пундік Алла Казимирівна – 6 голосів; 

Не підтримую жодного кандидата – 2 голоси. 

 

Повідомила, що за результатами таємного голосування 

конкурсна комісія прийняла рішення про визначення 

переможцем конкурсу на посаду директора Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок Пундік Аллу 

Казимирівну. 

 

 Враховуючи рішення конкурсної комісії, голова конкурсної 

комісії Ромасюков Артем Євгенійович запропонував 

направити протокол конкурсної комісії голові обласної ради 

для призначення Пундік Алли Казимирівни директором 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок. 

 

За результатами 

голосування 

ВИРІШИЛИ: 

(одноголосно) 

Направити протокол конкурсної комісії голові обласної ради 

для призначення Пундік Алли Казимирівни директором 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок та 

підписання з нею контракту. 

 

 

Учасників конкурсу запрошено та проінформовано про 

прийняте конкурсною комісією рішення та визначення 

переможця конкурсу. 

Зауважень та скарг на роботу конкурсної комісії від членів 

конкурсної комісії та учасників конкурсу не поступило. 
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