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Копія: Міністру екології та 

природних ресурсів України  

Семераку О. М. 

 
 

 
Щодо незаконності конкурсного відбору  

керівників національних природних парків  

та заповідників, що належать до  

сфери управління Мінприроди.  

 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

До Вас звертається Національна екологічна рада України, яка об’єднує 

всеукраїнські природоохоронні організації, осередки яких діють в усіх регіонах 

України, обласних центрах, містах та селах.  

 

Національна екологічна рада України стурбована ситуацією, що склалася 

в кадровій політиці Мінприроди України, стосовно призначення та звільнення 

керівників об’єктів природно-заповідного фонду. 

Некомпетентність Міністра екології та природних ресурсів України 

призводить до того, що на керівні посади установ природно-заповідного фонду 

продовжують призначати некваліфіковані кадри. Яскравим прикладом цього є 

конкурсний відбір керівників підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери управління Мінприроди.  

Від самого початку процес конкурсного відбору відбувався незаконним 

шляхом, оскільки не існує окремого документу, який би регламентував цю 

процедуру.  При проведенні відбору Міністерство екології та природних 

ресурсів України керується Порядком проведення конкурсного відбору 

керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого постановою КМУ № 777 від 03.09.2008. Цей документ жодним 

чином не враховує важливість наявності специфічних знань та навичок для 

працівників у сфері природно-заповідного фонду.  

Під час конкурсу відбувалася он-лайн трансляція і всі глядачі мали змогу 

задавати питання конкурсантам. Деякі кандидати, зокрема Віталій 

Анатолійович Чакіра, продемонстрували надзвичайно низький рівень фахової 

обізнаності, оскільки не зміг правильно відповісти на більшість питань, 

пов’язаних з професійною діяльністю національного природного парку. Тим не 



менш, Чакіра В. А. був оголошений переможцем на посаду директора 

директора НПП «Тузловські лимани». 

Варто зазначити, що впродовж двох місяців на сайті Мінприроди не було 

інформації щодо претендентів, які подавалися на конкурс. Тобто, після 

офіційного завершення терміну подачі заявок у деяких кандидатів була 

можливість незаконно подати свої документи. 

Згідно з офіційними даними, із кожним переможцем конкурсного відбору 

Мінприроди заключило контракт на 1 рік начебто для випробувального 

терміну. Ми вбачаємо у цьому відверту корупційну схему, оскільки директорам 

установ ПЗФ буде значно легше впроваджувати незаконну господарську 

діяльність на заповідних територіях, знаючи, що через рік вони покинуть цю 

посаду.  

 

Зважаючи на вищезазначене, Національна екологічна рада України 

вимагає: 

1) скасування усіх результатів конкурсного відбору; 

2) розроблення та ухвалення Положення про конкурсний відбір керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Мінприроди з урахуванням пропозицій громадськості; 

3) провести конкурс, керуючись новим Положенням. 

 

 

 

 

 

 

З повагою,  

голова Національної  

екологічної ради України      Т. В. Тимочко 
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