
ОГОЛОШЕННЯ 1 
 

У зв’язку з проведенням конкурсного добору на посаду директора 

комунального закладу «Татарбунарський  історико-краєзнавчий музей» 

Татарбунарської міської ради, на виконання частин 5 та 6 ст.21-4 Закону 

України «Про культуру», пунктів 5.5 та 5.6  Положення «Про порядок 

проведення конкурсу на посаду керівників закладів культури 

Татарбунарської  міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 

року № 138-VIII оприлюднюються документи, подані Кіріяк – 

Найдьоновою Інною Володимирівною, яка має намір брати участь у 

конкурсному доборі (конкурсі) на посаду. 

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення 

відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо 

кандидатур на електронну пошту міської ради e-mail: tat-miskarada@ukr.net, 

які будуть передані конкурсній комісії. 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 2 
 

У зв’язку з проведенням конкурсного добору на посаду директора 

комунального закладу «Публічна бібліотека Татарбунарської міської 

ради», на виконання частин 5 та 6 ст.21-4 Закону України «Про культуру», 

пунктів 5.5 та 5.6  Положення «Про порядок проведення конкурсу на посаду 

керівників закладів культури Татарбунарської  міської ради, затвердженого 

рішенням сесії від 21.01.2021 року № 138-VIII оприлюднюються документи, 

подані Мукієнко Оленою Вікторівною та Стояновою Тетяною Іванівною, 

які мають намір брати участь у конкурсному доборі (конкурсі) на посаду. 

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення 

відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо 

кандидатур на електронну пошту міської ради e-mail: tat-miskarada@ukr.net, 

які будуть передані конкурсній комісії. 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 3 
 

У зв’язку з проведенням конкурсного добору на посаду директора 

комунального закладу ««Татарбунарський будинок культури»  

Татарбунарської міської ради», на виконання частин 5 та 6 ст.21-4 Закону 

України «Про культуру», пунктів 5.5 та 5.6 Положення «Про порядок 

проведення конкурсу на посаду керівників закладів культури 

Татарбунарської  міської ради, затвердженого рішенням сесії від 21.01.2021 

року № 138-VIII оприлюднюються документи, подані Назаренко Вікторією 

Станіславівною, Гуцулюк Катериною Олександрівною та Чабаном 



Сергієм Івановичем,, які мають намір брати участь у конкурсному доборі 

(конкурсі)на посаду. 

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення 

відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо 

кандидатур на електронну пошту міської ради e-mail: tat-miskarada@ukr.net, 

які будуть передані конкурсній комісії. 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


