
            

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

   (МКІП)
вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkір.gov.ua,  web-site: http://mkір.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275 
________________________________________________________________________________

від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.                                                          

Чортківському Юрію
e-mail: foi+request-100916-
dedccc5b@dostup.pravda.com.ua

Шановний пане Юрію!
Міністерство культури та інформаційної політики України в межах 

компетенції розглянуло Ваші звернення отримані електронною поштою від 
22.02.2022 (вх. реєстраційний МКІП від 22.02.2022 № Ч-142/22) та від 05.03.2022 
(вх. реєстраційний МКІП від 04.05.2022 № Ч-168/22) щодо надання копій 
документів, які були надіслані Маціпурою А.В. для участі в конкурсному доборі 
на посаду генерального директора «Замки Тернопілля» та повідомляє таке.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Конкурсний добір на посаду керівника закладу культури проводиться 
згідно із Законом України «Про культуру» (далі - Закон) та Положенням про 
формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що 
належить до сфери управління Міністерства культури України (далі – 
Положення), затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 
травня 2016 року № 380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 
червня 2016 № 809/28939.

Положення було розроблено з метою забезпечення реалізації Закону 
України від 28 січня 2016 року № 955 – VІІІ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у 
сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та 
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комунальних закладів культури».
Враховуючи вищевикладене, на час підписання наказу Міністерства 

культури України від 01.02.2016 року № 48/0/17-16 «Про призначення Маціпури 
А.В.» Положення ще не було розроблене та зареєстроване. Рішення про 
призначення Маціпури А.В. приймалось за результатами комісії з підбору 
фахівців у сфері охорони культурної спадщини, культурних цінностей та 
музейної справи та за погодженням з Головою Тернопільської обласної 
державної адміністрації.

Станом на сьогодні Анатолій Вікторович Маціпура виконує обов’язки 
генерального директора Національного заповідника «Замки Тернопілля» (далі – 
Заповідник) згідно з наказом та наказом Міністерства культури та інформаційної 
політики від 02.02.2021 № 31-к «Про призначення виконуючого обов’язки 
генерального директора Маціпури А.В» до призначення керівника Заповідника 
за результатами конкурсного добору.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу 
Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року МКІП зупинено 
організацію та проведення конкурсних доборів на посади керівників 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП.

Після припинення чи скасування воєнного стану конкурс на посаду 
генерального директора Заповідника буде проведено у встановленому 
законодавством порядку.

З повагою

Т.в.о. державного секретаря Юрій ЛЕЩУК
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