ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ:

– керівника
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА»;

Вимоги до кандидатів, які претендують на посади керівників закладів
культури: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років,
вільне володіння державною мовою.
Для участі в конкурсі подаються наступні документи:
 заява про участь у конкурсі на ім’я голови Харківської обласної ради;
 згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних»;
 автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік
і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту,
трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на
виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи
іншого засобу зв’язку;
 довідка про наявність чи відсутність судимості;
 інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення;
 копія документу, що посвідчує особу;
 копія документів про вищу освіту;
 два рекомендаційні листи довільної форми;
 мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її
професійні чи моральні якості.
Документи приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64,
кім. 94 (Харківська обласна рада) та надсилаються на електронну адресу
Харківської обласної ради info@oblrada-kharkiv.gov.ua.
Початок приймання документів – з дати опублікування оголошення про
проведення конкурсу на посаду керівника закладу у газеті «Слобідський край».
Документи приймаються упродовж 30 днів із дати опублікування оголошення.
Також упродовж 30 днів із дати опублікування оголошення про
проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури у газеті
«Слобідський край» формується персональний склад конкурсної комісії.

Конкурс проводиться у два етапи. Перше засідання конкурсної комісії
проводиться через 10 днів після закінчення строку приймання документів, на
якому розглядаються документи, подані кандидатами на посаду керівника
закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам.
Друге засідання конкурсної комісії проводиться через 7 днів після
проведення першого засідання, на якому проводиться співбесіди із
кандидатами, під час яких заслуховуються публічні презентації проєктів
програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
Довідки за телефонами: (057) 705-32-88, 715-72-61.

Заступник начальника управління
з питань комунальної власності,
начальник відділу по роботі з
керівниками суб’єктів спільної
власності, обліку майна та майнових
відносин виконавчого апарату
обласної ради

Ірина ПОТОПАЛЬСЬКА

