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Оголошення
щодо добору кандидату р від громадських організацій у сфері культури для включення до

складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора комунального 
закладу „Центр кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля”

Вінницька обласна Рада оголосила конкурс на заміщення посади директора 
комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля”.

Керуючись Законом України „Про культуру” Вінницька обласна Рада розпочинає прийом 
пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального 
спрямування щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з конкурсного 
добору на посаду директора комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури „Кіно- 
Поділля”.

Членами конкурсної комісії можуть бути:
-  незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
-  члени професійних, творчих спілок, об'єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, 

зареєстрованих відповідно до закону;
-  члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути 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 корупційного правопорушення;

-  є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу Управління;
-  є членом трудового колективу комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури 

„Кіно-Поділля”.
Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських 

організацій здійснюється шляхом жеребкування.
Для участі у жеребкуванні громадська організація на паперових та електронних носіях 

подає Вінницькій обласній Раді до 09 серпня 2019 року включно лист у довільній формі, 
підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які 
рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, копія статуту громадської 
організації, завірена належним чином. До листа додаються заява та анкета, за формами, що 
розміщені на веб-сайті Вінницької обласної Ради. Кандидатура, яка подана більш ніж однією 
громадською організацією, до участі у жеребкуванні не допускається. Відповідальність за 
достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує 
кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії.

Жеребкування буде проведено в приміщенні Вінницької обласної Ради вул. Соборна, 70, 
м. Вінниця, 21050, 13 серпня 2019 року о 15 годині (2 поверх, сесійна зала).
Телефон для довідок: (0432) 61-44-47, адреса електронної пошти: оЬ1@,vinrada.gov.ua з 
позначкою „документи на конкурс „комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури 
„Кіно-Поділля”. („назва громадської організації'”).



Зразок

Голові Вінницької обласної Ради 
Олійнику А.Д.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(місце проживання (реєстрації),

контактний телефон)

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 коллектив 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.



АНКЕТА
кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові

Г ромадянство

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
обмеженодієздатною

За достовірність даних відповідаю.

(підпис кандидата на (прізвище, ініціали)
включення до складу 

конкурсної комісії)

Голова громадської організації/ 
головуючий на засіданні трудового 
колективу закладу культури (особистий

підпис)
(прізвище, ініціали)


