
 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО 

 

НАКАЗ 

від 31.10.2022 р.         № 108-к/тр 

м. Київ 

 

Про увільнення від виконання обов’язків  

генерального директора державного підприємства 

«Національний центр Олександра Довженка» 

 

 

Згідно із наказом Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 15.04.2021 № 155-к виконання обов’язків генерального директора 

ДП «Національний центр Олександра Довженка» (далі – Центр) покладено на 

Гончарук Олену Юріївну керівника музею Центру.  

Відповідно до Статуту Державного підприємства «Національний центр 

Олександра Довженка», затвердженого наказом Міністерства культури та 

інформаційної політики від 03.06.2020 № 1379 керівник Центру забезпечує 

належну експлуатацію будівель, споруд, обладнання та іншого майна, їх 

своєчасний та поточний ремонт; несе відповідальність за рівень 

господарського управління, визначає облікову політику Центру, обирає 

форму бухгалтерського обліку та створює умови для правильного його 

ведення, тощо. Генеральний директор підзвітний та підконтрольний органу 

управління та несе відповідальність за результати фінансово-господарської 

діяльності, виконання покладених на Центр завдань, визначених цим 

Статутом, дорученнями та наказами уповноваженого органу управління, 

виконання фінансових планів, дотримання законодавства України. 

До компетенції уповноваженого органу управління віднесено 

здійснення функцій щодо управління майном Центру, здійснення контролю за 

виконанням статуту Центру, наказів і доручень уповноваженого органу 

управління, прийняття рішень у зв’язку з їх порушенням, здійснення 

контролю за ефективністю використання та збереженням державного майна, 

закріпленого за Центром. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.01.2022 № 91-р державне підприємство «Національний центр Олександра 

Довженка» передано із сфери управління Міністерства культури та 

інформаційної політики України до сфери управління Державного агентства 

України з питань кіно. Наказом Держкіно від 30.06.2022 № 79 затверджено 

Акт приймання-передачі нерухомого майна цілісного майнового комплексу 

державне підприємство «Національний центр Олександра Довженка». 
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Відповідно до наказу Державного агентства України з питань кіно «Про 

проведення перевірки Державного підприємства «Національний центр 

Олександра Довженка» від 28.07.2022р. № 95 була проведена перевірка 

Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» за 

результатами проведеної перевірки установлено порушення, які Держкіно 

(уповноважений орган управління) рекомендовано усунути та вжити заходів 

щодо притягнення до відповідальності осіб, за неналежне виконання своїх 

службових обов’язків, що призвело до виявлених в ході перевірки порушень 

та недоліків. 

Наразі керівництвом Центру не вжито заходів по усуненню недоліків та 

не проінформовано Держкіно про проведену роботу.  

Разом з тим згідно наведеної у службовій записці від 27.10.2022 

№ 74/5/8-22 першого заступника Голови Держкіно інформації невиконання 

доручень та наказів уповноваженого органу управління з боку керівництва 

Центру має систематичний характер, що в результаті призводить до 

неефективного управління Центром та майном переданим Центру в 

управління. 

З огляду на наведене, факти вказують на неефективне управління 

Центром та неналежне виконання посадових обов’язків керівництва Центру. 

Враховуючи викладене відповідно до статей 80, 104 – 107, 109 

Цивільного кодексу України, статті 56 Господарського кодексу України, 

законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», «Про кінематографію», «Про культуру», Статуту 

Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка», 

Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2014 року № 277 (із 

змінами),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Увільнити 02.11.2022 Гончарук Олену Юріївну, керівника Музею 

кіно Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка», 

від виконання обов’язків генерального директора Державного підприємства 

«Національний центр Олександра Довженка». 

 

Голова        Марина КУДЕРЧУК 

 


