Відповідно до законодавчого нововведення, відділ культури і туризму
Свалявської райдержадміністрації 9 липня оголосив конкурс на посади
директорів троьх закладів культури району.
Прийом документів для участі у конкурсі і формування конкурсної комісії
здійснювалися протягом 30 днів з часу оголошення конкурсу.
Отож, остаточно затверджений склад конкурсної комісії був оприлюднений
на сайті райдержадміністрації 9 серпня.
Що ж до претендентів на керівні посади в закладах культури району, то їх по
завершенню прийому документів, є всього троє.
А саме:
- на посаду директора Свалявського районного будинку культури претендує
Плоскіна Василь Павлович;
- на посаду директора Свалявської централізованої бібліотечної системи
Бітлянин Марія Юріївна;
- на посаду директора Свалявського районного історичного музею Цанько
Марія Петрівна.
Претендентам належало подати: заяву про участь у конкурсі з
наданням згоди на обробку персональних даних, автобіографію, копію
документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту, копії
документів про трудову діяльність, два рекомендаційні листи довільної
форми, мотиваційний лист довільної форми та проекти програм розвитку
відповідного закладу культури на один і п’ять років.
На сайті райдержадміністрації можна ознайомитися з автобіографіями,
мотиваційними та рекомендаційними листами конкурсантів.
Копії ж особових документів відповідно до Закону України ,,Про захист
персональних даних”, а також авторські проекти програм розвитку закладів
культури (з поваги до інтелектуальної власності претендентів) – на сайті не
публікуватимуться, однак усі охочі зможуть особисто пересвідчитись у
наявності
цих
документів
у
відділу
культури
і
туризму
райдержадміністрації.
Зауваження та пропозиції щодо кандидатур на керівні посади в закладах
культури району – як від фахівців галузі, так і від представників
громадськості – приймаються до 17 серпня на поштову адресу (89300,
м.Свалява, пл.Головна, 1, відділ культури і туризму Свалявської РДА,
каб.107) або електронну адресу (culture_sv@ukr.net).
І вже 17 серпня о 10.00 год. у кабінеті 107 відділу культури і туризму
відбудеться перше засідання, на якому конкурсна комісія розглядатиме
документи конкурсантів на відповідність кваліфікаційним вимогам, а 19
серпня з 10.00 год. розпочнуться презентації проектів програм розвитку
закладів культури та співбесіди з кандидатами. В підсумку другого
(завершального) засідання, конкурсна комісія прийме рішення, що буде
оприлюднене на сайті райдержадміністрації (зокрема, у форматі
відеозапису). За умови обрання більшістю від затвердженого складу
конкурсної комісії, переможців призначать керівниками закладів не пізніше,
ніж за два місяці з дня оголошення конкурсу, тобто, новообраних директорів
на наступне п’ятиріччя згадані заклади культури можуть одержати 23
серпня.

