
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                       наказ департаменту культури обласної
                                       державної адміністрації
                                       від _01.03.2021_ №__33-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу
„Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцькогоˮ

Закарпатської обласної ради

1.  Строк  приймання  документів  на  участь  у  конкурсі
Документи   на   участь   у   конкурсі  приймаються з  01 березня 2021 року по 30 березня
2021 року включно.
2.  Початок  формування  конкурсної  комісії
Департамент культури облдержадміністрації розпочинає формування конкурсної комісії з
проведення  конкурсного  добору  на  посаду  директора  комунального  закладу
„Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені  Тиводара Легоцькогоˮ Закарпатської
обласної ради з 01 березня 2021 року.
Обов'язковою  умовою  проведення  конкурсного  добору є  його відкритість.
Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми
на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, в ході якої
публічно презентуються  запропоновані  проєкти програм розвитку  закладу  культури на
один і п'ять років.
До  участі  в  конкурсі  не  допускаються  особи,  які:
-  визнані  в  установленому  порядку  недієздатними  або  їхня  дієздатність  обмежена;
- мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена чи не знята в
установленому  законом  порядку,  або  на  яких  протягом  останнього  року  накладалося
адміністративне  стягнення  за  вчинення  корупційного  правопорушення;
- є близькими особами або членами сім'ї  керівників органу управління.
Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:
-  заява   про   участь   у   конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України „Про захист персональних данихˮ;
- автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць,  рік  і місце    
народження,   інформацію про   громадянство,   відомості  про освіту, трудову   діяльність,
посаду   (заняття),   місце   роботи,  громадську  роботу (зокрема   на виборних  посадах),   
контактний   номер   телефону   та   адресу електронної   пошти   чи   іншого   засобу   
зв'язку,   відомості  про   наявність чи відсутність судимості;
- копія документа, що посвідчує особу;
- копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені  документи  надсилаються  на  поштову  та електронну  адреси:  88008,
м.Ужгород, пл.Народна,  4, Департамент  культури  Закарпатської  обласної  державної
адміністрації.  Контактний  телефон:  (0312)  61-76-43,  електронна
адреса: с  ulture  @  carpathia  .  gov  .  ua  
Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити її професійні чи
моральні якості.
Відповідальність за достовірність поданої інформації несе особа, яка подає документи.
Під  час  другого  засідання  конкурсної  комісії  кандидат  публічно  презентує  проєкти
програм    розвитку   закладу   культури    на    один   і   п'ять    років.
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Проєкт програми розвитку закладу культури на один рік має містити:
- загальні положення;
- аналіз    поточного    стану    діяльності    закладу    культури  з визначенням нагальних 
проблем, на вирішення яких спрямована програма;
- мета і першочергові завдання програми;
- детальний план розвитку закладу культури на один рік, зокрема пропозиції щодо   
виконання  закладом культури результативних показників фінансово-господарської   
діяльності  та  їх покращення порівняно з попереднім роком;
- фінансове забезпечення програми;
- очікувані результати виконання програми.
Проєкт   програми   розвитку   закладу   культури  на  п'ять років має містити:
- загальні положення;
- аналіз     поточного    стану    діяльності    закладу    культури,    визначення проблем, на 
вирішення яких спрямована програма;
- визначення  мети та завдань програми;
- фінансове    забезпечення    програми,   зокрема  пропозиції щодо залучення інвестицій   
для   розвитку  закладу   культури   та  щодо  очікуваної динаміки покращення   
результативних показників фінансово-господарської діяльності закладу культури тощо;
- обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем (із аналізом   можливих ризиків,   
визначенням    обсягів   та   джерел   фінансування); строки й етапи виконання програми;
- перспективи        розвитку       закладу        культури,     підвищення       його 
конкурентоспроможності;
- очікувані результати виконання програми.
Також    проєкт   програми    розвитку  закладу культури на п'ять років може містити:
- план реформування закладу культури;
- шляхи  інтеграції закладу культури  в світовий культурний простір;
- додатки.
На розсуд кандидата розділи програм розвитку закладу культури можуть змінюватися або
доповнюватися.
3. Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі
Кваліфікаційні вимоги:
- вища освіта;
- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
- володіння державною мовою;
- здатність     за    своїми   діловими   та   моральними   якостями,   освітнім   і професійним
рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ДОБОРУ КАНДИДАТУР ВІД ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
Керуючись частинами 3, 6 та 7 статті 213 Закону України „Про культуруˮ та Положенням
про  формування  складу  й  організацію  роботи  конкурсної  комісії  з  проведення
конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до
сфери управління Міністерства культури України,  затвердженого наказом Міністерства
культури України від 31 травня 2016 року №380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 3 червня 2016 року за №809/28939 Департамент культури обласної  державної
адміністрації  розпочинає  прийом  пропозицій  від  громадських  організацій  у  сфері
культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до
складу  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсного  добору  на  посаду  директора
комунального  закладу  „Закарпатський  обласний  краєзнавчий  музей  імені  Тиводара
Легоцькогоˮ Закарпатської обласної ради (далі – конкурсна комісія).



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 закладу культури, на посаду керівника якого проводиться
конкурс.
Відбір  кандидатур  для  включення  до  складу  конкурсної  комісії  від  громадських
організацій здійснюється шляхом жеребкування.
Для  участі  у  жеребкуванні  громадська  організація  подає  до Департаменту культури 
обласної державної адміністрації (88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4) до 15 березня 2021 
року включно:
- лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням 
трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
- заяву й анкету, за ФОРМАМИ, що додаються.
Подані пропозиції розглядаються протягом 16, 17 березня 2021 року. Жеребкування буде
проведено  в  приміщенні  обласної  державної  адміністрації  (м.Ужгород,  пл.Народна,  4,
Департамент культури обласної державної адміністрації,  каб.541)  18 березня 2021 року.
Телефон для довідок: (0312) 617643,  адреса електронної пошти:  с  ulture  @  carpathia  .  gov  .  ua  .

Начальник відділу правового супроводу,
організаційної та кадрової роботи управління
охорони культурної спадщини, правового супроводу,
організаційної та кадрової роботи Департаменту
культури Закарпатської обласної державної адміністрації Дмитро ЗОТОВ
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Додаток 1

Департамент культури Закарпатської

обласної державної адміністрації

       
_________________________________

                 (прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________________

                                                                             (місце проживання (реєстрації),

_________________________________________

                                                               контактний телефон)

_________________________________________

                                                                 (контактний е-mail)

З А Я В А

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 колектив 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 данихˮ.

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.



Додаток 2

АНКЕТА
кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Громадянство

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 
обмежено дієздатною

За достовірність даних відповідаю.

_________________________ _________________________

(підпис кандидата на включення (прізвище, ініціали)

до складу конкурсної комісії

Голова громадської організації/ _____________ ________________

головуючий на засіданні трудового          (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

колективу закладу культури


