
                                                          
                                                                                                                                                                                                             

                                                                            

                                                        
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.

                                                                        Міністерство освіти і науки України    
                          
        Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло 
звернення гр. Сергій Васильович від 18.08.2021 №С-651/21, що надійшло на 
електронну адресу МКІП стосовно кваліфікаційних вимог до посади настроювача 
музичних інструментів та інформує про наступне.
        Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення 
громадян» надсилаємо Вам за належністю зазначене звернення для подальшого 
вирішення питання та надання відповіді автору звернення  відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

Додаток: вищезазначене на 2 арк. в 1 прим.

Державний секретар                                                                             Ярема ДУЛЬ

Вікторія ШКЛЯР , 0952264897
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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.

                                                                               Міністерство економіки України                          
        

Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло 
звернення гр. Сергій Васильович від 18.08.2021 №С-651/21, що надійшло на 
електронну адресу МКІП стосовно кваліфікаційних вимог до посади настроювача 
музичних інструментів та інформує про наступне.
       Обсяг та зміст повноважень МКІП визначені законодавством, зокрема, Законом 
України «Про центральні органи виконавчої влади» та Положенням про 
Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 № 885 (далі – 
Положення). 

Відповідно до «Положення про Міністерство економіки України», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124) 
Мінекономіки займається розробкою і затвердженням міжгалузевих 
кваліфікаційних характеристик посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних 
службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, погоджує галузеві кваліфікаційні 
характеристики; розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та 
готує пропозиції щодо внесення до нього змін; готує пропозиції щодо організації та 
нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці.

Ураховуючи викладене, надсилаємо зазначений лист (додається) за 
належністю для розгляду та надання відповіді запитувачу.

Додаток: вищезазначене на 2 арк. в 1 прим.

Державний секретар                                                                                    Ярема ДУЛЬ

Вікторія ШКЛЯР , 0952264897
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