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                                                                                                                                                                                   Додаток  
                                                                                                                                                до розпорядження голови Тернопільської обласної ради 
                                                                                                                                                від 23 травня 2016 року № 96 
                                                              

 
ПЕРЕЛІК  

вакантних посад керівників закладів культури,  
що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області 

 
 

1 Комунальна установа Тернопільської 
обласної ради «Тернопільський 
академічний обласний український 
драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка» 

м.Тернопіль 
 б-р Шевченка,6 

52-62-55, 52-20-71 
25-46-59 

 

   
вакантна посада 

директора – художнього 
керівника 

2 Установа Тернопільської обласної 
ради “Тернопільська обласна  
філармонія» 

м.Тернопіль 
вул.К.Острозького,9 
52-47-94, 25-46-59 

 

 
вакантна посада 

 директора 
 

3 Комунальна установа Тернопільської 
обласної ради «Тернопільська  
обласна бібліотека для дітей» 
 

м.Тернопіль 
вул.Коперника,17 
43-50-39, 23-59-47 

25-59-48 
 

 
вакантна посада 

директора  

4 Тернопільська обласна універсальна 
наукова бібліотека 

м.Тернопіль 
б-р Шевченка,15 

52-52-64, 52-03-71 
 
 

  
вакантна посада 

директора  
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5 Комунальна установа Тернопільської 
обласної ради «Тернопільська 
обласна бібліотека для молоді» 

м.Тернопіль 
вул.П. Нечая,29 

25-97-05, 25-84-01 
 

вакантна посада 
директора  

6 Комунальна установа Тернопільської 
обласної ради «Тернопільський 
обласний художній музей» 

м.Тернопіль 
вул.Крушельницької,1 

52-80-72 
 

 
вакантна посада 

директора  

7 Тернопільський обласний   
краєзнавчий музей 

м.Тернопіль 
 м-н Мистецтв,1 

52-44-77, 25-14-59 
 

 
вакантна посада 

директора  

8 Комунальна установа Тернопільської 
обласної ради «Тернопільський 
обласний центр охорони та наукових 
досліджень пам’яток культурної 
спадщини»  

м.Тернопіль, 
вул. Бродівська, 44 

 43-43-08 

 
вакантна посада 

директора  

9 Комунальна установа Тернопільської 
обласної ради «Тернопільський 
обласний методичний центр народної 
творчості» 
 

м.Тернопіль 
вул.Медова, 3 

25-28-75, 25-44-31 
 

 
вакантна посада 

директора  

10 Борщівський обласний  комунальний 
краєзнавчий музей 

м.Борщів 
вул.Шевченка,9 

2-16-92 
 

вакантна посада 
директора  

 

 
11 

 
Обласний комунальний етнографічно 
- меморіальний музей Володимира 
Гнатюка у с. Велеснів 
Монастириського району 
 

 
с.Велеснів 

Монастириський район 
2-70-21 

 
вакантна посада 

директора  
 



3 
 

12 Обласний комунальний музей 
Богдана Лепкого в м.Бережани 

м.Бережани 
вул.Ринок,1 

2-21-86 
 

 
вакантна посада 

директора  

13 Обласний комунальний меморіальний 
музей-садиба Леся Курбаса в 
с.Старий Скалат Підволочиського 
району 

с.Старий Скалат 
Підволочиський р-н 

3-43-53 
 

вакантна посада 
директора  

14 Обласний комунальний  літературно-
меморіальний музей Юліуша 
Словацького в м.Кременці 

м.Кременець 
вул.Ю.Словацького,16 

2-64-91, 2-24-97 
 

вакантна посада 
директора  

15 Установа Тернопільської обласної 
ради “Музейний комплекс 
«Лемківське село» 

м.Монастириська 
вул.Шевченка,59 

2-11-99 

вакантна посада 
директора  

 
 
Заступник керуючого справами виконавчого апарату 
Тернопільської обласної ради – начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату Тернопільської обласної ради                                                                                                                 В.Є. ЧУБАТИЙ 
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