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ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О.М.ГОРЬКОГО»
04.09.2017
Луганська обласна державна адміністрація, відповідно до Закону України «Про культуру», враховуючи
Порядок проведення конкурсного добору кандидатів
на заміщення вакантних посад керівників закладів
культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області,
затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 19.08.2016 № 483, зареєстрований у Головному територіальному управлінні
юстиції у Луганській області 01.09.2016 за № 44/1554,
оголошує про проведення конкурсу на посаду директора Луганської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. О.М.Горького (площа Базарна, 32-а, м.
Старобільськ) (далі – заклад культури).
Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у
сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем
виконувати відповідні посадові обов’язки.
Не може бути призначена на посаду директора закладу культури 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 керівників органу управління.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, упродовж
30 днів з дня оголошення конкурсу надсилає на поштову та електронну адреси органу управління такі
документи:
1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на
обробку персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних»;
2) 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 (у тому числі на виборних посадах),
контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність
чи відсутність судимості;
3) копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
4) два рекомендаційні листи довільної форми;
5) мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її
професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Документи приймаються за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, каб. 301 (3-й поверх), Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, e-mail:
kulturaloda@loga.gov.ua
Дата початку приймання документів: 04 вересня
2017 року.
Дата закінчення приймання документів: 03 жовтня
2017 року.
Дата початку формування конкурсної комісії: 04 вересня 2017 року.
Луганська обласна державна адміністрація не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про
час та місце проведення засідання конкурсної комісії
шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
Конкурсна комісія проводить перше засідання через
10 днів після закінчення строку приймання документів.
Під час другого засідання конкурсної комісії кандидат публічно презентує проекти програм розвитку
закладу культури на один і п’ять років.
Проект програми розвитку закладу культури на
один рік має містити*
- загальні положення;
- аналіз поточного стану діяльності закладу культури з визначенням нагальних проблем, на розв’язання
яких направлена програма;
- мета та першочергові завдання програми;
- детальний план розвитку закладу культури на
один рік, в т.ч. пропозиції щодо виконання закладом
культури результативних показників фінансово-господарської діяльності та їх поліпшення у порівнянні
з попереднім роком;
- фінансове забезпечення програми;
- очікувані результати виконання програми.
Проект програми розвитку закладу культури на
п’ять років має містити*
- загальні положення;
- аналіз поточного стану діяльності закладу культури, визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма;
- визначення мети та завдань програми;
- фінансове забезпечення програми, в т.р. пропози-
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ції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу
культури та щодо очікуваної динаміки поліпшення
результативних показників фінансово-господарської
діяльності закладу культури тощо;
- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, з аналізом можливих ризиків, з визначенням
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;
- перспективи розвитку закладу культури, підвищення його конкурентоспроможності;
- очікувані результати виконання програми.
Також проект 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.
Телефон для довідок: +380994082303, Похилько
Марина Валентинівна, головний спеціаліст з питань
персоналу управління культури, національностей та
релігій Луганської облдержадміністрації.
Інформація, що стосується умов праці, відомості
про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за
попередній бюджетний період закладу культури, додається.

ОГОЛОШЕННЯ
ЩОДО ВІДБОРУ КАНДИДАТУР ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО
ДОБОРУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О.М.ГОРЬКОГО»
04.09.2017
Відповідно до Закону України «Про культуру», розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», враховуючи Порядок проведення конкурсного добору кандидатів на заміщення
вакантних посад керівників закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Луганської області (далі – Порядок), затверджений розпорядженням голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 13 вересня 2016 року №536, зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції
у Луганській області 01.09.2016 за № 44/1554, Луганська
обласна державна адміністрація розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від від 31 серпня
2017 року №610 оголосила конкурс на на посаду директора Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького (далі – заклад культури).
Керуючись частинами четвертою та шостою статті 213 Закону України «Про культуру», пунктом 3.4
Порядку, Управління культури, національностей та
релігій Луганської обласної державної адміністрації
розпочинає прийом пропозицій від громадських організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення
до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора Луганської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького
(далі – конкурсна комісія).
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 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 у сфері культури відповідного функціонального
спрямування подає до Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної
адміністрації (м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2,
каб. 301 (3-й поверх)) до 14 вересня 2017 року лист
у довільній формі, підписаний керівником, із зазначенням трьох кандидатур, до якого додаються заява
та анкета за формами, наведеними у додатках 1, 2 до
Порядку.
Подані пропозиції розглядаються протягом 14-15
вересня 2017 року.
Жеребкування відбудеться в приміщенні Луганської обласної державної адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59). Про дату та місце
проведення буде проінформовано додатково.
Телефон для довідок: +380994082303, відповідальна особа – Похилько Марина Валентинівна, головний
спеціаліст з питань персоналу управління культури,
національностей та релігій Луганської облдержадміністрації, адреса електронної пошти: kulturaloda@
loga.gov.ua
З текстом Порядку можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Луганської обласної державної адміністрації.
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ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О.М.ГОРЬКОГО
Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
О.М.Горького є комунальною установою є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління яким здійснює обласна рада
або уповноважений нею орган ( рішення обласної ради від
23.12.2005 № 22/36).
Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
О.М.Горького є правонаступником Обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О.М.Горького , яку перейменовано
згідно з рішенням обласної ради від 23.12.2005 № 22/36
Обласна державна адміністрація здійснює окремі повноваження з управління бібліотекою, делеговані обласною
радою ( рішення обласної ради від 20.02.1998 № 22/11, від
13.01.2005 № 18/37).
Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
О.М.Горького є об’єктом комунальної власності , належить
до сфери управління Міністерства культури України, головним розпорядником бюджетних коштів є Управління
культури, національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації.
Луганська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. О.М.Горького діє на основі Положення, затвердженого розпорядженням голови Луганської обласної ради від
28.04.2006р. № 148, та змін до Положення затверджених розпорядженням голови обласної держадміністрації-керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2015р.
№ 521, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках,
відділеннях казначейства, має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, бланк зі своїм найменуванням.
Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
О.М.Горького (далі – Бібліотека) від свого імені укладає договори, набуває майнових та особистих немайнових прав
та несе обов’язки, виступає позивачем або відповідачем у
суді, господарському суді.
Структура і штатний розпис Бібліотеки визначаються його директором у межах доведеного в установленому порядку фонду заробітної плати та чисельності.
Штатний розпис затверджується наказом Управління
культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.
Штатний розпис затверджено у кількості 34 одиниць.
Джерелами фінансування є кошти обласного бюджету, інші джерела, не заборонені законодавчими актами
України.
У Бібліотеки відсутня заборгованість по заробітній
платі.
Майно Бібліотеки складається з основних фондів,

матеріальних та нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається в самостійному баланс і Бібліотеки.
Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад області і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє та користується
майном відповідно до Положення та чинного законодавства.
Луганська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. О.М.Горького - загальнокультурна, просвітницька,
інформаційно-бібліографічна неприбуткова установа,
головною метою якої є всебічне сприяння загальнолюдському духовному та економічному розвитку населення й регіону шляхом організації загальнодоступного користування та іншими виданнями друку, а також
різними матеріалами, що складають її фонд.
Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який
призначається на посаду і звільняється із займаної посади рішенням обласної ради.
Директор призначається на посаду й звільняється від
займаної посади рішенням обласної ради.
Директор Бібліотеки:
- Організовує роботу бібліотеки, самостійно вирішує
питання її діяльності, за винятком повноважень, віднесених до компетенції інших органів управління даною
установою;
- Видає накази, затверджує документи, які регламентують діяльність бібліотеки;
- Розпоряджається коштами й майном бібліотеки
згідно з чинним законодавством, підписує грошові документи, укладає договори, видає доручення, в тому
числі з правом передоручення; організовує й контролює облік і збереження бібліотечних фондів та іншого
майна бібліотеки, а також бухгалтерський облік і звітність;
- Приймає та звільняє працівників згідно з трудовим
законодавством, заохочує кращих працівників і накладає дисциплінарні стягнення на працівників бібліотеки
в установленому порядку;
- Має право установлювати працівникам надбавки згідно з чинним законодавством; визначати порядок та розміри
преміювання працівників, виходячи з ефективності та якості їх праці за рахунок і в межах економії фонду оплати праці;
- діє без доручення від імені Бібліотеки, представляє її в
громадських організаціях, підприємствах, установах згідно
з чинним законодавством;
- обласна рада або уповноважений нею орган не має права
втручатися в оперативну діяльність керівника Бібліотеки.
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