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іШННИДЬКА ОБЛАСНА РАДА1
Управління з загальних питань
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ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

(народився ( л а с « ____________
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у, паспорт серії. ) шляхом підписання цього
тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-У1 надаю 
згоду) Вінницькій обласній Раді на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та для передачі даних з 
метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної 
та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів обласної Ради з питань реалізації визначених 
законодавством і колективним договором прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин соціального захисту. 
Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі виконавчого 
апарату обласної Ради уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових 
особистих даних до паперової бази персональних даних

г

Відповідальна особа  
М. П.

<

Я, ^

посвідчую, шог отримав повідомлення про 
включення інформації про мене до паперової 
бази персональних даних з метою ведення 
кадрового діловодства, підготовки відповідно 
до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань 
персоналу, а також внутрішніх документів 
обласної Ради з питань реалізації визначених 
законодавством і колективним договором прав 
та обов’язків у сфері трудових правовідносин і 
соціального захисту, а також відомості про мої 
права, визначені Законом України «Про захист 
персональних даних», і про осіб, яким мої дані 
надаються, для виконання зазначеної мети.

(пйгпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази 
персональних даних виконавчого апарату Вінницької обласної ради 
метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до 
вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 
інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів 
підприємства з питань реалізації визначених законодавством і 
колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових 
правовідносин і соціального захисту.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних 
даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його 
персональні дані, її призначення та найменування, 
місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до 
персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, шо містяться у базі 
персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у 
відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня 
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, 
відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у 
відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст 
його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки 
своїх персональних даних органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, 
передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї 
бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним 
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також 
на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи 
ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних 
даних до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, до повноважень яких належить здійснення 
захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 
законодавства про захист персональних даних.___________________



Автобіографія

Я, Паламаровський Руслан Михайлович, народився року в
місті Вінниця.

Із 1991 по 2001 роки навчався у Вінницькій загальноосвітній школі № 8.
Трудову діяльність розпочав у 2001 році на ВАТ «Володарка», де 

працював до 2008 року.
У 2003 році вступив до Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського, який закінчив у 2008 році за спеціальністю 
«Педагогіка і методика середньої освіти» і здобув кваліфікацію учителя 
трудового навчання.

1 березня 2010 року був прийнятий у Вінницький обласний художній 
музей на посаду водія, а вже за п’ять місяців призначений заступником 
директора з господарської роботи.

Зважаючи на вимоги посади, підвищував свій фаховий рівень: у 2011-му 
пройшов навчання за програмою «Державні закупівлі в Україні» в інституті 
економічних досліджень, у 2016-му отримав сертифікат про навчання для 
роботи з електронним торговельним майданчиком Е-тендер щодо здійснення 
публічних закупівель, отримав сертифікат про підвищення кваліфікації за 
напрямком «Публічні закупівлі» організація електронних торгів у системі
р я о г с ж к о .

Із 14 червня 2017 року, на підставі розпорядження Вінницької обласної 
Ради від 12.06.2018 р. № 129 «Про керівника Вінницького обласного 
художнього музею», виконую обов’язки директора музею.

Постійно підвищую свою кваліфікацію уже в статусі керівника установи. У 
2017 році вступив до Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв.

Брав участь у тренінгах Інституту практичної культурології та арт- 
менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за 
темами: «Міська креативність як інструмент стратегії розвитку» (отримав 
сертифікат) та Інституту місцевої демократії («Концепція і методологія 
Програми Ради Європи. Академія лідерства») за темою «Управління з 
орієнтацією на досягнення очікуваних (планових) результатів » (отримав 
сертифікат).

Заручившись підтримкою колективу, налаголив співпрацю з Дирекцією 
художніх виставок України /Київ/, підтримую ділові стосунки з Національним 
науково-дослідним реставраційним центром України /Київ/ не лише в плані 
реставрації предметів із фондової колекції музею, але й у виставковій 
діяльності.



У 2018 році розпочав співпрацю з Національним музеєм Тараса Шевченка 
(Київ). Результатом цих взаємовигідних стосунків стала презентація на базі 
Вінницького обласного художнього музею двох виставок -  «Шевченко -  
художник» та «Автограф» -  із фондів Національного музею Тараса Шевченка.

Під моїм керівництвом виставкою «Від Балтики до Бугу» започатковано 
Міжнародний мистецький проект «Мистецтво єднає країни», проект «Музей 
гончарства відкриває нові імена» на базі науково-дослідного відділу «Музей 
гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина» та ряд новаційних мистецько- 
освітніх проектів: «Актуальний простір», що діяв у рамках експонування 
конкретних виставок і значно розширив їх освітні, мистецькі та виховні 
можливості; пленер-акцію візуальної творчості для дітей з аутизмом та 
позбавлених батьківського піклування «Прилетіла ластівонька» тощо.

За час мого перебування на посаді в. о. директора музею розширено 
систему виставкових залів, здійснено в конференц-залі та коридорі другого 
поверху поточний ремонт.

Ведеться активна робота з популяризації Вінницького обласного 
художнього музею у всеукраїнському та європейському контексті, місцевих 
засобах масової інформації, серед громадськості міста.

Склад родини:
- мати Паламаровська Ганна Михайлівна,
- дружина Паламаровська Яна Григорівна
- син Паламаровський Ілля Русланович,
Ні я, ні мої близькі родичі до адміністративної та кримінальної 

відповідальності не притягувалися, під судом та слідством не перебували.
Проживаю за адресою: і
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 12 
тел.: (044) 234-25-23, факс: (044) 288-33-81, e-mail: shevchenko-museum@ukr.net

15.01.2019 № ій  /08
Голові Вінницької 

Обласної Ради 
Олійнику А.Д.

Про підтримку кандидатури 
Паламаровського P.M. на посаду 
директора Вінницького обласного 
художнього музею

Національний музей Тараса Шевченка висловлює підтримку 
кандидатури на посаду директора Вінницького обласного художнього музею 
Паламаровського Руслана Михайловича.

Стосунки між нашими установами тривають вже багато років. На 
початку 2018 року наш музей разом з Вінницьким художнім музеєм розпочав 
активну співпрацю, яка реалізувалась у формі широкомасштабного 
мистецького проекту на відзначення 204 річниці від дня народження У. 1 . 
Шевченка.

Завдяки сприянню та ініціативі Паламаровського P.M., 6 березня ц.р 
відбулося відкриття та презентація виставки «Шевченко-художник», яка 
була створена на предметах із колекції Національного музею Тараса 
Шевченка. Виставка мала великий резонанс в місті. Під час її експонування в 
Музеї пройшов ряд мистецько-освітніх заходів для учнів загальноосвітніх 
шкіл, а також учнів, студентів та учителів спеціалізованих навчальних 
закладів художнього спрямування, семінар учителів образотворчого 
мистецтва м. Вінниці «Шевченко -  феномен актуальності», брейн-ринг за 
участі студентів технічного ліцею «Тарас Шевченко: три виміри». 
Всеукраїнський флешмоб «Кобзар -  серце України». Упродовж 
експонування виставки для відвідувачів постійно читалися лекції «Художній 
світ Т.Шевченка», демонструвалися тематичні фільми. Усі події, їло 
відбулись в контексті наданої нашим музеєм виставки, знайшли широкиіі 
відгук у місцевих ЗМІ та соціальних мережах. Наприкінці року о\ в
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реалізований ще один спільний проект, виставка присвячена літературні її 
творчості Т.Г.Шевченка, яка також мала великий резонанс в місті.

Паламаровський P.M. працює у Вінницькому художньому музеї вже 10 
років. Він добре розуміється на музейній роботі. Завдяки його принциповій 
позиції відділ фондів розпочав роботу з повного звірення наявності музейних 
предметів з фондово-обліковою документацією та впровадженню 
електронної обліково-пошукової системи в Музеї. Консультації та методичні 
рекомендації надавалися співробітниками Національного музею Тараса 
Шевченка.

Руслан Михайлович зарекомендував себе, як професійніш 
цілеспрямований керівник музейного закладу, який системно підходить до 
вирішення питань, пов’язаних зі збереження пам’яток та розвитком 
діяльності Музею.

Злагоджена робота колективу, який Паламаровський P.M. очолює як 
виконуючий обов'язки майже два роки, підтримка колег та керівництва дат 
підстави пропонувати Паламаровського P.M. на посаду директора 
Вінницького обласного художнього музею.

Генеральний директор

Головний зберігай фондів Ю. А. Шил єн ко

Д. В. С і ус

Ш иленко  Ю лія Анатоліївна 235-43-18



Національна Спілка художників України 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Україна, 21100, м. Вінниця, ву.і. Пушкіна, 2, тел. (0432) 67-24-18.
Розраїтакоиий рахунок № 260033014571 у Вінницький об.УЛирекціТ Укрсоцбанку, МФО 302010,

Ідснтифіканійіпій код 05413356

Від

па .Vs від

p. j\6

Голові Вінницької обласної Ради 
Олійнику А. Д.

Шановний Анатолію Дмитровичу!

Вінницька обласна організація Національної спілки художників України 
рекомендує призначити на посаду директора Вінницького обласного художнього 
музею Паламаровського Руслана Михайловича, заступника директора Вінницького 
обласного художнього музею.

Він очолив установу у найважчий для неї час - після смерті директора 
БезбахаІ. В. та головного зберігача фондів Гаврилової Т. І. і зробив усе можливе, 
щоб музей не лише не зупинив свою виставкову та мистецько-просвітницьку 
діяльність, але й почав працювати ще активніше.

За недовгий час перебування на посаді в. о. директора музею 
Паламаровський P.M. проявив себе як талановитий, перспективний, далекоглядний 
фахівець. Він сформував команду молодих фахівців, яка активно співпрацює і з 
художниками Вінниччини, України й зарубіжжя. Ним проводиться активна робота з 
популяризації закладу серед широких верств населення - дітей, молоді, юнацтва.

Під керівництвом Паламаровського P. М. музей змінив пріоритети своєї 
діяльності. Почали активно долучатися до співпраці і відомі художники Вінниччини 
і ті, для яких це перший крок у мистецтві. Були впровадженні нові проекти: 
міжнародний проект «Мистецтво єднає країни», «Музей відкриває нові імена» та 
налагоджено співпрацю з Дирекцією художніх виставок України (м. Київ), 
Національним музеєм Тараса Шевченка (м. Київ).

Успіхи в діяльності музею пов'язані з позитивними якостями 
Паламаровського P.M. як керівника. Він креативний, комунікабельний, відданий 
своїй справі, ввічливий і завбачливий, що так важливо в спілкуванні з людьми 
творчих професій, до яких належать художники. Під його керівництвом художній 
музей досягне ще більшого визнання не тільки серед творчої інтелігенції України, 
але й зарубіжжя.

Ми вважаємо, що такий заклад культури як Вінницький обласний художній 
музей має очолювати молодий, але вже досвідчений, перспективний, далекоглядний, 
грамотний керівник, яким є Руслан Михайлович Паламаровський.

З повагою до Вас,

Голова Вінницької обласної організації А  д  Д '' ,
Національної Спілки художників України К. Каспрук



Голові Вінницької обласної Ради 
Олійнику А.Д.

Мотиваційний лист

Я, Паламаровський Руслан Михайлович, вирішив подати свою 
кандидатуру на конкурс із заміщення вакантної посади директора 
Вінницького обласного художнього музею.

Працюю в цьому закладі 10 років, 8 з яких на посаді заступника 
директора з фінансово-господарської роботи. В силу своїх посадових 
обов’язків був причетним до діяльності усіх сфер установи, промоніторив 
її проблеми і зрозумів специфіку функціонування.

Виконуючи обов’язки директора упродовж майже двох років, 
здобувши певний досвід адміністративної діяльності, я сформував своє 
власне бачення роботи установи в обласному і всеукраїнському вимірі та 
створив її оновлений формат.

Чому я хочу бути директором музею?
■ Щоб Вінницький художній назавжди залишився автономною, 

самостійною, незалежною установою.

■ Щоб утвердити музей в статусі прогресивної, модернової науково- 
освітньої установи -  всеукраїнського суб’єкта діяльності, щоб він 
був у тренді з передовими музейними закладами художнього 
спрямування.

■ Щоб оновити приміщення, аби воно відповідало архітектурно- 
дизайнерським вимогам сьогодення, було зорієнтоване на 
сучасного відвідувача та стало привабливим не лише у плані 
виставкової діяльності, а й в  інвестиційному.

- Щоб вивести музей із рамок установи, де лише зберігається, 
вивчається і охороняється культурний спадок минулих часів, 
розбудувати його інфраструктуру і створити на його базі територію 
комфорту та дозвілля.

■ Щоб збільшити кількість відвідувачів, відповідати передусім їх 
очікуванням, а не навпаки, задовольняти їх культурні потреби з 
урахуванням новітніх тенденцій.

■ Щоб частково оновити постійні виставкові експозиції, адже на них 
уже виросло півтора покоління вінничан та гостей міста.



■ Щоб систематично поповнювати фондову колекцію музею творами 
сучасного західноєвропейського мистецтва та країн ближнього 
зарубіжжя.

■ Щоб включити фондове зібрання Вінницького обласного 
художнього музею до загального електронного Державного 
музейного фонду України.

■ Щоб підготувати фахівців і створити на базі музею реставраційний 
центр з метою задоволення власних потреб у доведенні 
пошкоджених предметів до експозиційного стану, надання 
відповідних послуг іншим музейним закладам та фізичним особам 
і, як наслідок, отримання додаткових фінансових надходжень.

■ Щоб, обійнявши цю посаду, постійно самовдосконалюватись, 
переймати кращий досвід колег з інших музеїв, правильно 
визначати пріоритети, вести за собою ввірений мені колектив.

Я вживатиму усіх заходів для реалізації поставлених планів, аби, 
продовжуючи традиції, що пройшли випробування часом і досвідом, 
підняти музей на якісно новий рівень.

Р.М. Паламаровський


