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11 жовтня, об 11 годині, у великій залі міськвиконкому відбудеться засідання 
конкурсної комісії, яка має визначитися, хто займе посаду директора Ніжинського 
міського Будинку культури. 
Слід наголосити на тому, що це вже другий тур. У першому, який відбувся наприкінці 
серпня, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Спробувати себе в 
ролі керівника закладу тоді хотіли четверо — саме стільки заяв було подано на розгляд 
в Управління культури і туризму Ніжинської міської ради. 

 

Конкурсантами були: Вишнева В.М.— керівник дитячого зразкового ансамблю танцю 
“Вікторія” Ніжинського міського Будинку культури; Драчук О.Ю. — бібліотекар філії №1 
Ніжинської міської центральної бібліотеки; Дудка О.Ю. — викладач Ніжинської районної 
дитячої школи мистецтв; Поташов А.В. — концентмейстер самостійного народного ансамблю 
танцю та керівник народного аматорського хору ветеранів та праці НМБК. 
Нагадаємо, 2 серпня відбулось перше засідання комісії першого туру, на якій представили 
претендентів. А 22 серпня заслуховували презентацію майбутніх програм розвитку Будинку 
культури. Далі відбулося голосування, в результаті якого жоден з кандидатів не набрав 
необхідної кількості голосів (не менше половини від загальної). Результати виявилися такими : 
Драчук — 4, Вишнева — 3, Поташов — 2. Дудка -0. 
Про перебіг виборів на одну з ключових посад культурного простору Ніжина поспілкувалися з 
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членом конкурсної комісії Миколою Пантелійовичем Шкурком — директором Благодійного 
фонду „Ніжен”. Він розповів, що до другого туру конкурсу заяви подали тільки три кандидатури 
: двоє попередніх — Вишнева В.М. і Драчук О.Ю. , а також новий претендент Чоп Р.В. — 
звукорежисер НМБК , музикант. 

 
 
 

 
Микола Пантелійович розповів, що несподівано змінився склад конкурсної комісії, яка 
складається з 9 осіб. Замінили Болбата О.С. директора ТОВ «Партнер» на Д’яконенка І.П., 
заступника директора Ніжинської хореографічної школи. «Заміна відбулася без оголошення — 
каже Микола Шкурко та додає, — Є відповідна законна процедура, яку було проігноровано — 
склад конкурсної комісії змінено з порушенням процедури, передбаченої Законом України 
«Про культуру», а саме управління культури не оголошувало про формування нового складу 
конкурсної комісії. Чому – не важко здогадатися». 
Та це ще не всі порушення, які виявив Микола Пантелійович . Він підготував додаток до 
протоколу з зауваженнями , в яких йдеться про таке: 
— Потрібно оприлюднити проект контракту, який буде укладено з переможцем конкурсу і 
відповідно визначитися з критеріями, якими мають керуватися члени конкурсної комісії 
(претенденти навіть не знають, яка в них буде зарплатня.) 
— Запропоновано також провести відкрите голосування у зв’язку з публічністю цього процесу 
та посилення відповідальності членів конкурсної комісії за прийняте рішення. 
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Щодо останнього зауваження, то позиція Миколи Пантелійовича однозначна. «Посада 
директора будинку культури публічна. Не потрібно ховатися за опонентами. Як і членам 
конкурсної комісії, так і новообраному директорові потрібно буде нести в подальшому 
відповідальність перед громадою міста, тому процедура має бути відкритою та 
публічною», — каже він. 
За словами Миколи Шкурка, сам він прихильний до кандидатури Вікторії Вишневої. 
На це в нього є як вагомі пояснення, так і переконання. «По-перше, на противагу іншим 
кандидатам Вікторія Вишнева має вищу профільну освіту, по-друге, у неї чималий стаж, у 
тому числі закордонних виступів, та керівний досвід у сфері культури, по-третє – вона 
успадкувала сімейні традиції та культурне оточення: її батьки були відомі в культурному 
просторі Ніжина діячі. Підпорою й однодумцем є також її чоловік, Володимир Король, голова 
депутатської комісії міської ради з питань соціального захисту населення, освіти, охорони 
здоров’я, культури, сім’ї та молоді, фізичної культури і спорту , а це, без сумніву допоможе 
вирішувати стратегічні завдання, тобто реформувати заклад у сучасний. «І ще одна 
перевага Вікторії – це її жіночість, зрілий вік, мовна стійкість (говорить тільки 
українською), та найкраща програма», — аргументує Микола Шкурко, та додає , — Щодо 
програми, то з її впровадженням можна буде змінити взагалі підхід до розвитку культури в 
нашому місті, аж до її докорінного оновлення. Адже Ніжинський будинок культури має вийти 
з чотирьох стін – в унікальне оточення ніжинських храмів і скверів – на Соборний майдан». 

Спілкувалася Тетяна Марченко 
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