
 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КОЛЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

 

від 25  квітня 2018 року                                                                             № 2/2 
 

Про заходи щодо реалізації  

державної кадрової політики та  

дотримання законодавства про працю 

відділами культури і туризму  

Бершадської та Крижопільської  

райдержадміністрацій 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

персоналу управління  культури і мистецтв облдержадміністрації Семеняко 

С.В. про заходи щодо реалізації державної кадрової політики та дотримання 

законодавства про працю відділами культури і туризму Бершадської та 

Крижопільської райдержадміністрацій, колегія управління відзначає. 

Діяльність у сфері культури забезпечують 232 працівника в 

Бершадському та 156 в Крижопільському районах.  Із 232 працівників  

Бершадського району 190 спеціалістів, з яких  65  чол. (34 %) з повною 

вищою освітою III-IV рівнів акредитації, 115  чол. (61%) з освітою I-II рівнів 

акредитації. У Крижопільському районі – 131 спеціаліст, з них  46  чол. (35 

%) з повною вищою освітою III-IV рівнів акредитації, 85  чол. (65%) - I-II 

рівнів акредитації.   

Аналізуючи якісний стан спеціалістів, варто зазначити, що в 

Бершадському районі 30 спеціалістів (16%) не мають фахової освіти, а 10 

чол. (5%) лише загальну середню освіту. В Крижопільському районі без 

фахової освіти працюють 22 спеціаліста (17%).   

На постійному контролі відділів культури і туризму є стан проходження 

підвищення кваліфікації працівниками культури. Тільки у 2017 році 

підвищення кваліфікації пройшли 12 спеціалістів з Бершадського та 14 з 

Крижопільського районів, що є на рівні середнього показника по області. 

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-

економічних інтересів працівників і роботодавців в районах укладено 

колективні договори, які зареєстровано в установленому законодавством 

порядку, в тому числі затверджені Положення про преміювання. 



В відділах культури і туризму райдержадміністрацій постійно 

проводяться наради з правових питань, зокрема внесення змін до 

колективного договору, затвердження Положення про преміювання. 

На виконання ст.10 Закону України «Про відпустки» черговість надання 

відпусток визначається графіками, які затверджуються керівниками за 

погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації з урахуванням інтересів працівників.  

Відповідно до Закону України «Про культуру» працівникам у сфері 

культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, 

держава забезпечує роботу на повну тарифну ставку. В Бершадському районі 

на повну ставку працюють 140 спеціалістів (74%), з них переважна більшість 

клубних – 73 чол., бібліотечних – 28 чол., в Крижопільському районі – 131 

спеціаліст (73%), з них клубних – 39 чол., бібліотечних – 24.  

Заробітна плата працівників виплачуєтья відповідно до затверджених 

штатних розписів. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає. 

В межах фонду оплати праці забезпечено виплату надбавок за вислугу 

років, особливі умови роботи працівникам бібліотек, педагогічним 

працівникам за престижність їх праці, заохочення за сумлінну працю та 

зразкове виконання посадових, матеріальні допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань та на оздоровлення.  

З метою об’єктивної оцінки професійної кваліфікації і ділових  якостей  

працівників  галузі, на  основі  обґрунтованих критеріїв,  виходячи  з  

результатів  їх  роботи та відповідно до Положення про проведення атестації 

працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, 

проводяться чергові атестації клубних, бібліотечних та музейних 

працівників. У 2015 році пройшли чергову атестацію 127 спеціалістів в 

Бершадському та 87 спеціалістів в Крижопільському районах. Також, 

відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників 

навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, 

щорічно проводяться чергові та позачергові атестації викладачів мистецьких 

навчальних закладів. Результати проведення вищезазначених атестацій не 

оскаржувались, апеляції щодо них не подавались. Атестаційні листи 

оформлені згідно встановленої форми. 

У зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 

29.06.1999 р. №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській 

місцевості» та відміною набору студентів за цільовим направленням в 

районах залишається невирішеним питання забезпечення молодими кадрами 

закладів культури в сільській місцевості. Протягом 2015-2017 років в обох 

районах було закріплено лише по 3 молодих спеціалісти, більшість з яких в 

районних закладах культури. 

Призначення працівників сільських закладів культури здійснюється 

сільськими головами за погодженням з відділами культури і туризму 

райдержадміністрацій. В Бершадському районі з 9 призначених у 2016-2018 

роках – 3 особи без фахової освіти. Жоден з вищезазначених працівників з 

часу призначення не вступив до вищого навчального закладу сфери 



культури.  В Крижопільському районі з 4-х призначених у 2016-2018 роках 

працівників сільських закладів усі мають фахову освіту.  

Однією із проблем кадрового забезпечення сільських закладів культури 

району залишається плинність кадрів. Як правило, це пояснюється низькою 

заробітною платою та неналежними умовами праці. На утримання кадрів в 

сільських закладах культури впливає невиконання спільного наказу 

Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

культури і туризму України від 13.09.2006 року №341/651/619/769 «Про 

затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ 

(закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням». 

При вивченні стану виконання 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»  порушень не виявлено. 

Під час вивчення стану кадрової документації відділів культури і 

туризму Бершадської та Крижопільської райдержадміністрацій переглянуто 

книги наказів з особового складу, про відпустки, особові справи, посадові 

інструкції, трудові книжки.  

У відділі культури і туризму Бершадської райдержадміністрації, крім  

виявлених не завірених копій документів в особових справах, встановлено 

відповідність ведення кадрової документації вимогам чинного законодавства.  

Є ряд зауважень щодо ведення кадрової документації в 

Крижопільському відділі культури і туризму. Не своєчасно здійснюються 

записи в трудових книжках, не завірено копії документів в особових справах, 

накази з особового складу знаходяться в книзі наказів з основної діяльності. 

В більшості наказів з кадрових питань та  надання відпусток немає посилання 

на норми законів, статей Кодексу законів про працю, відсутні пункти для 

бухгалтерії щодо проведення повного розрахунку з працівниками при 

звільненні. Також, варто звернути увагу на якісну підготовку наказів про 

внесення змін до штатних розписів. 

Під час перевірки було надано методичну допомогу з питань 

ведення документації  з кадрової роботи та діловодства.  

 

Враховуючи вищевикладене, колегія управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації   

 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань персоналу управління  

культури і мистецтв облдержадміністрації Семеняко С.В. про заходи щодо 

реалізації державної кадрової політики та дотримання законодавства про 

працю відділами культури і туризму Бершадської та Крижопільської 

райдержадміністрацій взяти до відома. 



2. Начальникам відділів культури і туризму Берщадської (Герасимчук 

Н.М.) та Крижопільської (Кройтор О.В.) райдержадміністрацій: 

2.1. здійснити детальний аналіз забезпечення кадрами закладів культури 

району; 

2.2. забезпечити дотримання кваліфікаційних вимог, затверджених наказом 

Міністерства культури України від 14.04.2000 р. №168 при призначенні на 

посади  працівників сільських закладів культури; 

2.3. забезпечити умови для закріплення на робочих місцях молодих 

спеціалістів - випускників вищих мистецьких навчальних закладів; 

3. Начальнику відділу культури і туризму Крижопільської 

райдержадміністрації Кройтор О.В привести у відповідність до чинного 

законодавства та Інструкції з питань діловодства оформлення особових 

справ, наказів з особового складу та ведення трудових книжок. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника 

начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації Троян В.Г. 

 

 

 

Голова колегії, 

начальник управління                                                      С.Городинський 
 

 

 

 


