
11.04.2017 р. Конкурсній комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора Хмельницького обласного

науково-методичного центру культури і мистецтва

Рекомендаційний лист

Гринчука Василя Анатолійовича, одного з найкращих і найдосвідченіших фахівців культурно- 
мистецької сфери на Хмельниччині та в Україні, який власним життям довів стійкість і незламність 
своєї патріотичної позиції, знаємо давно. Адже ще з 1986 і по сьогодні він на передовій за здобуття 
Україною незалежності, утвердження ідеалів свободи, демократії та європейського вибору України. 
Саме за це він має заслужений авторитет і повагу серед мистецької еліти області, лідерів громадсько- 
політичних рухів та організацій.

Багато років знаємо його як визначну особистість, якій притаманні організаторські здібності та 
лідерські якості, принциповість і незалежний характер, мудрість і далекоглядність, високий 
професіоналізм і моральність, здатність відчувати суспільні настрої і надії мас, високий рівень 
загальної і політичної культури, потужний інтелект, вміння знаходити спільну мову з людьми різких 
політичних поглядів, велика працездатність і наполегливість у досягненні поставленої мети, вміння 
доводити справу до логічного завершення.

Василь Анатолійович отримав ґрунтовну профільну та спеціальну освіту, необхідну для успішної і 
високопродуктивної роботи в культурно-освітній та культурно-мистецькій сфері. Має три музичні 
освіти: по класу гітари і баяна та спеціальність керівника естрадного оркестру, дві вищі освіти - 
режисера і менеджера. У відповідності до Закону України Про культуру, він не лише повно та 
всебічно, відповідає заявленим кваліфікаційним вимогам (профільна вища освіта, стаж роботи у 
сфері культури понад двадцять років, досконале володіння державною мовою, здатність за своїми 
діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем якісно виконувати відповідні 
посадові обов'язки), але й допоміжним критеріям: має післядипломну освіту у галузі управління, 
досвід роботи на керівних посадах в українських та міжнародних проектах у сфері культури, досвід 
розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, схвальні відгуки у ЗМІ, бездоганну 
ділову репутацію й авторитет не лише серед мистецької та громадсько-політичної еліти, але й в 
працівників гуманітарної сфери, військових та правоохоронців, бізнесменів і виробничників, інших 
соціальних груп та широкого кола патріотичних політично активних громадян.

Багатий досвід, знання та уміння, здатність до новаторства він може продуктивно та професійно 
використати, реалізовуючи на високому художньо-естетично,му і професійному рівні державну 
політику України в галузі культури і мистецтва, зокрема на посаді директора Хмельницького 
ОНМЦКІМ, який давно потребує якісного кадрового оновлення та прогресивних змін. Саме Василь 
Анатолійович Гринчук здатен наповнити глибоким державницьким змістом роботу як самого центру 
так і репертуарну політику культурно-освітніх закладів та творчих колективів Хмельниччини, 
примножити і з максимальною ефективністю використати весь потенціал культурно-мистецької 
сфери нашої області.

Слободянюк П.Я. Професор ХГПА, академік, голова Хмельницької
організації Української т ехнологічної академії, 

режисер, диригент, кандидат  історичних наук,
Заслуж ений працівник культури України.

Ьаннова І.М. Професор ХНУ, Академ ік Української
т ехнологічно академії,

голова правління Хм ельницької організації
Спілки дизайнерів України,

заслуж ений діяч науки т а освіт и.
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Конкурсній комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора Хмельницького обласного

науково-методичного центру культури і мистецтва

РЕКОМЕНДАЦІЙНИМ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ
Громадські організації, митці Хмельницької області та м. Хмельницького звертаються до Вас з 

проханням підтримати кандидатуру Гринчука Василя Анатолійовича на посаду директора 
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва (ОНМЦКіМ).

Гринчук В.А. з 1977р. пройшов шлях від завідуючого клубом і художнього керівника до 
провідного спеціаліста культурно-мистецької сфери області. Користується заслуженим авторитетом 
та повагою як у митців-професіоналів так і в аматорів. Має дві вищі спеціальні освіти культурно- 
мистецького профілю здобуті стаціонарно у столичному виші на надвисокій конкурсній основі. Він 
брав активну участь у розробці, організації та проведенні міжнародних, Всесоюзних, 
Всеукраїнських, обласних масових заходів: свят, фестивалів, конкурсів і т.д., і т.п. Більше 28 років 
займаючись громадсько-політичною діяльністю, активно виступає за національно-культурне 
відродження країни, проти фактів хабарництва, корупції та організованої злочинності в органах 
державної влади та управління.

Громадські лідери вдячні Василю Анатолійовичу за тісну співпрацю з громадськими та усіма 
патріотичними і національно-демократичними організаціями Хмельниччини, за активну участь в 
обговоренні проблем багатьох проблем і викликів різних сфер нашого буття та сприяння в їх 
вирішенні. Гринчук В.А. розробляє та впроваджує культурно-мистецькі проекти з провідними 
митцями України та області. ч

Просимо Вас врахувати наше прохання, адже ми впевнені, що Василь Анатолійович з його 
напрацюваннями і досвідом роботи є визначним професіоналом галузі, національно свідомим
громадянином, людиною прогресивного свіщт/іяду і його самовіддана, натхненна праця на
користь України та української культури заслуговуй
додається).

Від громадських організацій та митіі

Ігор Петрович Клюс

О К О Ї О Ц ІН К И  І права О Ч О Л И ТИ  ОНМЦКІМ. (біографія

Голова Хмельницького обласного комітету сприяння 
реалізації положень Конституції України, 

Заслужений працівник освіти України

Леонід Шерстинюк Професор кафедри дизайну Хмельницького 
університету. Заслужений художник України
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Голові Хмельницької обласної ради Загородному
Михайлу Васильовичу та конкурсній комісії

з проведення конкурсного добору
на посаду директора Хмельницького обласного 

науково-методичного центру культури і мистецтва

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ

Ветерани СБУ глибоко усвідомлюють ті загрози і виклики, які постали перед Україною в 
час коли вона перебуває у стані гібридної війни з Росією. Ця війна ведеться давно і супроти 
української культури, йдеться про цілковите знищення її заздалегідь продуманими, 
спланованими діями окупантів... Так, саме окупантів, бо завойовувати країну можна не лише 
шляхом воєнної інтервенції, як це робила Росія у Чечні, або як зробила це вона з Україною у 
1918 році; значно небезпечніше, коли країну і народ звойовують духовно, позбавляючи 
власних культури і мови, коли народ змушують позбутися національного колориту, 
ментальності, всіх тих особливостей, якими він відрізняється від загарбників.

Тому вкрай важливо щоб заклади культурно-мистецької сфери очолювали особи, 
патріотизм та професіоналізм яких підтверджуються конкретними діями і їх авторитет 
непохитний. Ми приєднуємося до численних звернень відомих митців та громадських діячів 
з проханням підтримати кандидатуру Гринчука Василя Анатолійовича на посаду директора 
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва (ОНМЦКіМ).

Гринчук В.А. з 1977р. пройшов шлях від завідуючого клубом і художнього керівника до 
провідного спеціаліста культурно-мистецької сфери області. Користується заслуженим 
авторитетом та повагою як у митців-професіоналів так і в аматорів. Має дві вищі спеціальні 
освіти культурно-мистецького профілю здобуті стаціонарно у столичному виші на надвисокій 
конкурсній основі. Він брав активну участь у розробці, організації та проведенні 
міжнародних, Всесоюзних, Всеукраїнських, обласних масових заходів: свят, фестивалів, 
конкурсів і т.д., і т.п. Більше 28 років займаючись громадсько-політичною діяльністю, 
активно виступає за національно-культурне відродження країни, проти фактів хабарництва, 
корупції та організованої злочинності в органах державної влади та управління.

Переконані, В.А. Гринчук спроможний примножити та з максимальною ефективністю 
використати весь творчий і культурно-мистецький потенціал ОНКМЦКіМ та закладів культури 
області, а національно-патріотичні, культурно-естетичні, соціально-профілактичні, 
спортивно-оздоровчі та інші заходи, наповнювати глибоким державницьким змістом та 
втілювати їх на високому художньо-естетичному і професійному рівні. А також він здатен 
розробити та реалізувати програми, які б дозволяли ефективно протидіяти ворожій 
інформаційній агресії, піднімали бойовий та морально-патріотичний дух наших громадян, 
зберігали культурну ідентичність.

Правління громадської організації «Об'єднання ветеранів органів державної безпеки 
України у Хмельницькій області «Захисник» рекомендує Гринчука В.А. на посаду директора 
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва.

Просимо Вас врахувати наше прохання, адже ми впевнені, що Василь Анатолійович з його 
напрацюваннями і досвідом роботи є визначним професіоналом галузі, національно 
свідомим громадянином, людиною прогресивного світогляду і його самовіддана, 
натхненна праця на користь України та української культури заслуговує найвищої оцінки і 
права очолити онмцкім.

Голова ГО Об'єднання ветеранів органів 
державної безпеки України у 
Хмельницькій області «Захисник» Бадєєв Анатолій Пилипович



11.04.2017 р. Конкурсній комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора Хмельницького обласного

науково-методичного центру культури і мистецтва

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Гринчук Василь Анатолійович 1957 року народження є високоосвіченим, одним з 
найкращих і найдосвідченіших фахівців культурно-мистецької сфери на Хмельниччині 
та в Україні. Він досконало володіє практикою організації і проведення мистецьких та 
громадсько-політичних заходів місцевого, регіонального, Всеукраїнського та 
міжнародного рівнів, є ініціатором, засновником та автором багатьох з них.

Нагороджений грамотами та подяками за організацію і проведення більше сотні 
найрізноманітніших концертів, шоу програм, радіо і телепередач та інших масових дійств.

Є одним із організаторів та засновників широко знаних і авторитетних громадських 
об'єднань таких як "Українська Національна Асамблея", "Громадський контроль", 
"Українське козацтво", "Українська громада", "Хмельницький МАЙДАН" та багатьох 
інших, неодноразово обирався їх керівником.

Василь Анатолійович щоденно своїм професіоналізмом та вмінням вирішує 
поставлені завдання, робить величезний внесок в розбудову громадянського 
суспільства, розвиток української культури і мистецтва, мобілізацію патріотичних сил 
для захисту та утвердження української державності.

Характеризуємо Гринчука В.А. як талановитого та високопрофесійного митця, 
досвідченого, перспективного керівника, щиро відданого Україні патріота, зразкового 
національно свідомого громадянина, винятково порядну людину.

На нашу думку, Гринчук В.А. є найбільш гідною кандидатурою не лише тому, що 
він повною мірою відповідає заявленим кваліфікаційним вимогам: має профільну 
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури понад двадцять років, прекрасно володіє 
державною мовою, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем якісно виконувати відповідні посадові обов'язки. А також, у 
відповідності до Закону України Про культуру, відповідає заявленим допоміжним  
критеріям під час голосування на його користь: має післядипломну освіту у галузі 
управління, досвід роботи на керівних посадах в українських та міжнародних проектах 
у сфері культури, досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних 
проектів, схвальні відгуки у ЗМІ, бездоганну ділову репутацію й авторитет серед 
мистецької та громадсько-політичної еліти. Дійсно порядна, освічена та культурна 
людина.

Та головною перевагою з поміж інших кандидатур є його незмінна багаторічна 
патріотична позиція, від якої ніколи не відступав і якій ніколи не зраджував, він один із 
тих хто виборював НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ ще задовго до її офіційного проголошення. 
З досвіду нашої багаторічної співпраці ми стверджуємо: надійний партнер, якому 
можна сміливо довіряти найважчі і ~ ' не підведе.
Бажаємо успіхів йому і усім нам!

Голова Хмельницької міської 
Літературної спілки «Поділля» їймир Олійник


