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ЗГОДА 

па обрQбку персональних даних 

~-/Y?~-fl t~ l''--t,/2 (/]L/).k&~ &~а_ 
(прiз;ище. iм'я, rю батъковi) v 

1 1 ?11,1vку, документ, що посвiдчуе особу 
паспорт серiя ,.. №.....:_ виданий _ __:: 

.Р ~ х~~ ~'-

З метою забезпечення реалiзацi"i вимог Закону Украi"ни « Про культуру-)> вiд 
14 грудня 2010 року № 2778-VI та вiдповiдно до Закону Украiни « Про захист 

nерсональних даних» вiд О 1 червня 20 l О року № 2297- VI даю зrоду на 
обробку моi'х персональних даних з первиmrих джерел у такому обсязi: 

прiзвище, jм'я, по батьковi, паспортнi данi, данi, що мiстяться в документах 

щодо фаху у сферi кулътури, квалiфiкацiю та трудову дiяльнiсть, документи 

про освiту, бiографiчнi довiдки, номери телефонiв, зокрема для участi в, 

проведеннi конкурсного добору керiвника закладу культури та пов'язаних iз 
. . . . 

цим 1нших адм1юстративно - правових вщносин. 

Mo'i персональнi данi, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути переданi 

третiм особам тiльки у випадках передбачених законодавством У кра'iни. 

Забов' язуюсь у разi змiни мо'iх персональних даних надавати у найкоротший 

строк уточнену, достовiрну iнформацiю та оригiнали вiдповiдних документiв 

для оновлення мо'iх персональних даних. 



Я, , r;~ r;Jf'; О, посвiдчую, 
що отрим ~ле1mя про включеиня 
iнформацii' про мене до бази персональних 
даних з метою ведення кадрового дiловодства, 
пiдrотовки вiдповiдно до вимоr законодавства 

статистичноi', адмiнiстративноi' та iншо'i 
iнформацi'i з питань персоналу, а також 

внугрiшнiх документiв niдпри€мства з питань 
реалiзацii' визначених законодавством i 
колекти1щим договором прав та обов'язкiв у 

сферi трудових правовiдносин i соцiальноrо 
захисту, а також вiдомостi про моУ права, 

визначенi Законом Укра'iни «Про захист 

персональних дан их», i про осiб, яким мо'i данi 
надаються, для викомання зазначеноi' мети. 

«./_ь> Ро!.,, 20 J /року. 
~(пi11.пис) 

Повiдомляемо, що наданi Вами вiдомостi 

включенi до бази 11ерсональних дан их (назва 

володiльця, суб'скта rосrrодарювання) з метою 

веде~1ня кадрового дiло.водства, пiдrотовки 
вiдповiдно до вимоr законодавства 

статистично'i, адмiнiстративно'i та iншоi' 

iнформацi'i з питань nерсо11алу, а також 

ввуrрiшнiхдокумеитiв niдприсмства з nитанъ 

реалiзацi'i визначених законодавством i 
колектив~1им договором прав та обов'язкiв у 

сферi трудових правовiдносин i соцiального 
захисту. Вiдповiдно до ст. 8 Закону Укра'iни 
«Про захист nерсональннх даних» суб'ект 
персональних. даних мае право: 1) знати про 
мiсцезнаходження бази даних, яка мiстить йоrо 
nерсональнi данi, Ti nризначсння та 
наймснування, мiсцезнаходження П володiльця 

чи розnорядни~щ 2) отримувати iнформацiю 
про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема iнформацiю про третiх осiб. 
якнм передаються йоrо персональнi данi, що 
мiстятъся у базi nерсональн11х дан их; З) на 

доступ до своi'х nерсоналыrих даних, що 

мiстя.ться у вiдповiднiй базi персональних 
да11их; 4) отримувати не niз11iw як за 30 
калсндарних днiв з дня надходЖення запи,у, 

крiм випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь 

про те, чи зберirаються його персональнi данi у 
вwповiдr1iй базi nерсоналъ11их. даних, а також 
отримувати змiст йоrо персональних даних, що 

зберirаються; 5) nред'являти вмотивовану 

вимогу iз запереченням лроти обробки своi'х 

11ерсонал.ьних. даних органами державноi· влади, 
органами мiсцевого самоврядування при 

здiйсненtti 'ixнix повноважень, передбачених 

законом; 6) пред'я.вляти вмотивовану вимогу 
щодо змiни або зиищення сво·iх персональннх 
да1шх будь-яким володiльцем та розnорядником 

цi€'i бази, я.кщо цi данi обробляються иезаконно 
чи е: недостовiрними; 7) на захист своi'х 
персоналъних даних вiд незаконноi· обробки та 
випадковоi' втрати, знищення, поuжодження у 

зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням 

чи несвоечасним 'ix. наданням, а також на зах.ист 

вiд надання вiдомостей, що е недостовiрними 
чи rан-ьблять честь, riднiсть та дiлову penyJ·aцiю 

фiзичноi' особи; 8) звертатися з питань захисту 
сво'iх прав щодо персональних даних до органiв 

державно'i влади, орrаиiв мiсцевого 

самоврядування. до nовноважень яких 

належитъ здiйснення за.хисту персональних 

даних; 9) застосовувати засоби правового 
захисту в pa..1i nорушення законодавства про 
захист персоналышх да них 
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В11дано !iiJ!6Jd)({2К.. :f('a 1Иej;t1U-<. · 
. (пр1звищё} · 
UdeJ?eax rr,oidµi · 

(iм 'я. п~ атъковi) 
про те, що вiн (вова) оiдввщував(.!!!,) 
свою квалифiка~uо 

з i__{} / ,i_ 2013 р. по "L3 / r}__,, 2013 р . 
. 

з ,проблема (курсу) Актуальнi питання 

методичноi· органiзацiilноi· та творчоl 

дiяльностi працiвникiв культури 

Одеськоl областi 



YKPAIHA 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, НАЦIОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛIГIЙ 

ТАОХОРОНИ ОБ'€КТIВ КУЛЬТУРНОI СПАДЩИНИ 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР УКРАlнtькоi КУ ЛЬ ТУРИ 

вуJJ.Пот.сr.ка, 20 
м.Одеса 

(048) 722-10-13 
(048) 722-28-71 -.. ........ 65014 

внх..№ c:il-3 вiц .fl ,J,,. & .,f • 2021 р. 

До конкурсно1 кoмicii 
з проведения конкурсного добору 
па посаду директора 

КЗ «Тагарбунарський мiський 

будинок культури» 

Рекомендацiйиий лист 

У зв 'язку з оголошенням конкурсу на посаду директора 

КЗ «Татарбунарський мiський будинок кулътури» рекомендую кандидатуру 
Гуцуmок Катерmш Олександрiвни - директора Табарбунарсъкого РБК. 

ГуцуJJIОк К.О. nрацювала у Татарбунарському РБК з жовтня 2010 року як 
методист, керiвник народного театрального колективу, художнiй керiвник РБК , 
вiддiлу культури Татарбунарсько1 РДА. 

3 01.03.2018 по 31.12.2020 працювала директором РБК вiдцiлу культури 
КГ СМС Татарбунарсько1РДА. 

Г~люк К.О. володit профес.iйними навичками у poбori~ гарний уnравлiяецъ 
та органiзатор мистецьких проектiв. Зарекомендувала себе як досвiдчений 
фахiвець. 11 знаютъ та поважають працiвIШКИ заюrадiв кулыури як на обласному, 
так i на загальнодержавному рiвнi. 

В 2019 роцi здобула високе звания «Майстер клубноi справи», якого 

удостоюютъся. найкращ(кулътпрщшники областi за особливi творчi та nрофесiйнi 

досягнешm. 

В листопадi 2020 року брала участь в мiжнародному навчальному семiнарi -
тренiнгу ( онлайц Zoom ~шатформа /Кшв-Рша-Одеса) «Iнвецтаризацiя на основi 
громад на мiсцевому та нацiональному рiвпях» органiзованого Регiональним 
цекrром з mпань з охорони ИКС в кратах Пiвденно - Схiдно1 Свропи пiд егiдою 
ЮНЕСКО, Софiя (Болгарiя) та за органiзацiйно1 Jriдrримки Центру розвитку 



«Демократiя через культуру», Нацiонально1 академi1 мистецтв Украiни, 
Нацiонально1 спiлки майстрiв народного мистецтва Украuщ Одеського обласного 
центру украшсько1 культури. Обговорювались такi питания, як етичнi прmщипи в 

iввешаризацii: на основi громади та робота з громадою, органiзацiя та збiр 
iнформацu, методолоriя nроведення iнвенrаризацu елеменriв НКС, тощо. 

Отримала сертифiкат. 

В груднi 2020 року брала участь в навчальному семiнарi «Iнвентаризацiя НКС 
на основi громад Одесъкоi: областi», як продовжеЮIЯ мiжнародного навчального 
семiнару «Iнвентаризацiя на основi громад на мiсцевому та нацiоналъному рiвнi. 

Семiнар був органiзовани:й Одесъким обласним центром укра1нсько1 культури та 
активноi: участi Громадсъкоi" органiзацii" Центр розвитку «Демократiя через 

культуру» (м. Киiв) й проходив вiдповiдно до положень Конве}Щn ЮНЕСКО про 
охорону нематерiальноI культурноI спадщини (ИКС). 

За роки роботи Гуцуmок К.О. зарекомендувала себе, як вiдповiдаль:ний, 

iнiцiативний, цiлеспрямований, творчий працiвник. 

На нашу думку, з урахуванням ранiше здобутого досвiду органiзацiйно -
методично~ роботц Гуцулюк К.О. на новiй керiвний посадi продовжиrь своi" 

навички, вмumя, вiддаючи свiй досвiд, талант на розвиток культури та мистецтва, 

налагодитъ творчу роботу клубних закладiв Татарбунарськоi· мiськоi: об' Е.:днаноi: 

територiалъноi: громади. 

Валентина Вiтос 



До конкурсно·1 кoмici'i з проведения 

конкурсного добору на посаду 

директора КЗ «Татарбунарський 

мiський Будинок культури». 

РЕКОМЕНДАЩЙIШЙ ЛИСТ 

Рекомендую на посаду директора КЗ «Татарбунарський мiський Будинок 

культури» Катерину Олександрiвну Гуцулюк, яка почала спjвпрацю з районним 

Будинком культури ще у 80 -х роках минулого столiття як солiстка BlA та ведуча 
святкових програм. За час роботи в Татарбунарському РБК в перiод з О l. l О. 201 О 
року по 3 l .12.2020piк, Гуцулюк К.О. зарекомендувала себе як знаючий творчий 
працiвник. Працювала на посадах методиста, художнього керiвника та директора 

Татарбунарського районного Будинку культури. 

Працюючи на посадi директора, яку, перемiгши у конкурсi, обiймае протягом 3 

рокiв, активно спiвпрацюе з працiвниками сiльських БК та клубiв, школами 

мiста, ПТАУ, надае методичну та практичну допомогу в органiзацii' та проведеннi 

заходiв рiзного рiвня, постiйно оновлюс свiй репертуар та вмiло спiвпрацюе з -

колективами РБК. Роботу свою знае i виконуе своечасно. Переймаеться 

проблемами РБК та пiдтримуе технiчний стан будiвлi. 

Володiс знаниями органiзацi'i та проведения культурно масових заходш, 

вокалу, пiдбору необхiдного репертуару для виконавц1в . Розумiеться на 

формуваннi сценарних розробок рiзноманiтних святкових програм. Керуе 

вокальним квштетом РБК «Веселi забави» з 2011 р, який с Дипломантом 

обласного фестивалю нацюнального мистецтва <<У Родинi €динiй» в м . 

Болград. Бере участь у постановках народного театрального колективу. 

За участь у заходах та фестивалях рiзного рiвня, наrороджена грамотами та 

дипломами . Присвоено почесне звання ООЦУК «Майстер клубно'i справи». 

Пiдвищус свiй професiйний рiвень на курсах пiдвищення квалiфiкацi'i, обласних 

мiжнародних семiнарах, засiданнях обласно·1 ради директорiв, творчих 

вiдрядженнях по обмiну досвiдом до iнших районiв та областей Укра·1ни. 

Вмiе своечасно вносити корективи у свою дiяльнiсть. 

вiдповiдальна. 3 колегами пiдтримуе добрi стосунки. 

Заступник директора Татарбунарського РБК 

17.02.2021р. 

Принципова та 

Б.Г. Велев 



МОТИВАЦIЙНИЙ ЛИСТ 

Гуцулюк Катерини Олександрiвнк, 

претендента на посаду директора 

КЗ «Татарбунарський мiський 

будинок купь"l'/РИ>I 

ПIБ: Гуцулюк Катерина Олександрiвна 

Дата народження: 

Сiмейний стан: 

Адрес;:~ Ji , j. 1 
Тел: моб. 

5 

Мета nошуку роботи 

Маючи бiльше 10 рокiв стажу роботи у 

Татарбунарському районному Будинку культури 

набула цiнноrо досвiду, nрацюючи на посадах 

методиста, керiвника народноrо театральноrо 

колективу, художньоrо керiвника та директора 

даноrо закладу i тому впевнена у вiдnовiдностi 

моеi" кандидатури на посаду директора КЗ 

«Татарбунарський мiський будинок культури». 

Керуючись набутими знаниями i досвiдом роботи, 

якi е змiстовним пiдtрунтям для забезпечення 

ефективноrо керiвництва, зможу вiдповiдати 

статусу цього закладу, збереженню та 

nримноженню йоrо культурного надбання. Добре 

знаю потреби та проблеми, слабкi та сильнi 

сторони роботи в Будинку культури. Реально 

оцiнюючи ситуацiю, маю чiтке бачення 

подальwоrо розвитку, збереження i вiдродження 

народноi творчостi та культури у наwому мiстi. 

Вважаю, що маю достатньо сил i eнeprii, баrато 

задумiв i готова i надалi бути корисною 

сусniльству, докладати зусиль задля отримання 

найкращих резупьтатiв у творчiй дiяльностi 

5акладу культури. 3 цiею метою готова 

пiдвищувати свiй професiйний рiвень, 



забезпечувати реалiзацiю державноi полiтики, 

сприяти збереженню нацiональних традицiй та 

збаrаченню украiнськоi культури. Усвiдомлення 

тоrо" що ця робота допомаrае нести людям радiсть 

викликае бажання якнайкраще використовувати 

своi знания на культурно - мистецькiй нивi. Роботу 

на данiй nocaдi вважаю великою вiдповiдальнiстю 

i готова "ii продовжити. Вона вiдповiдае моiм 

nрофесiйним здiбностям та вмiнню. 

1981 -1982рр.- товарознавець-орrанiзатор 

Райспоживспiлки 

1986 -1989 - завiдуюча сектором облiку членiв 

ВЛКСМ та фiнансiв 
, 

1989-1990- бухгалтер Измаiльськоrо РПС 

1994 - 1997 rоловний бухгалтер вет. аптеки №30 

2002 - 2008-rоловнмй сnецiалiст уnравлiння 

Пенсiйноrо фонду 

2008 - 2009 - економiст вiддiлу статистики 
ДОСВIД РОБОТИ 

2009 - 2010 - Татарбунарський районний центр 

зайнятостi 

2010 - 2016 - методист" керiвник Народного 

театрального колективу, художнiй керiвник РБК 

вiддiлу культури Татарбунарськоi РДА 

17 .03.2016р.-01.12.2016р. - Татарбунарський 

районний центр зайнятостi 

3 02.12.2016р. - методист РБК вiддiлу культури 

ТатарбунарськоiРДА 

3 01.ОЗ.2018р. - 31.12.2020р. - директор РБК 

вiддiлу культури КГ СМС Татарбунарськоi РДА 



ОСВ\ТА 

Додаткова iнформацiя 

Особистi та дiловi 

якостi 

Вища - Полтавський кооnеративний iнститут 1981-

1986р., спецiальнiсть - економiст. 

КУ «Одеський обласний навчально-методичний 

центр закладiв культури i мистецтва» - 2013рiк, 

спецiальнiсть - художнiй керiвник клубних 

закладiв. 

Володiю укра'iнською та росiйською мовами, 

володiю nерсональним комn'ютером на рiвнi 

користувача, володiю знаннями з користування 

офiсноi ор"ехнiки, володiю знаннями з 

необхiдних для роботи директора економiчних та 

бухrаптерських питань. Добре розумiюся в 

сценарних розробках, плануваннi та звiтностi. 

Вмiю орrанiзувати та провести рiэноманiтнi 

культурно - масовi заходи та свята, являюсь 

орrанiзатором та керiвником вокапьноrо квiнтету 

«Веселi забави>►, професiйно виконую сучаснi та 

народнi nicнi. Маю баrато наrород - nочеснi 

грамоти, дипломи, подяки, звания «Майстер 

клубно'i справи», взяла участь у мiжнародному 

семiнарi з НКС. Здiйснювали поточнi ремонти РБК. 

Вся iнформацiя про заходи висвiтлювалась у 

мiсцевiй пресi та соцiальних мережах. 

Орrанiзовувапа участь колективiв, солiстiв, читцiв у 

фестивалях, конкурсах, фольклорних та народних 

обрядових дiйствах районного, обласноrо та 

мiжнародноrо рiвнiв. 

Вiдповiдальнiсть, умiння сniлкуватися э 

оточуючими , рiвне та сnокiйне ставпення до 

людей , пеrко запам • ятовую великий обсяг 

, 
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iнформацii, ефективна та рацiональна в 

opraнiзaцii роботи. Цiную в людях nоряднiсть, 

nрофесiйнiсть, вмiння визнавати своi' помилки та 

nрислухатися до думки колеr. Вмiю зацiкавити, 

спрямувати, бути вимоrливою. Вnевнена, що 

особистим прикладом можна зrуртувати навколо 

себе команду i разом досяrати поставлених цiлей. 

Вмiю nринципово, без амбiцiй вiдстоювати свою 

точку зору. lнiцiативна, порядна, комунiкабельна, 

сумпiнно виконую своi обов'язки, вмiю працювати 

в командi. 

Претендент на посаду директора 

КЗ «Татарбунарський мiський ~ 
будинку культури» ~ К. О. Гуцулюк 
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О ТР!/ДОВБlХ КНИЖКАХ P.llБOЧJfX JI С.1!/Ж"Нt!ИХ 
Посrаиоменне СОВ('ТQ .llнннстроа СССР II вqснс 

от G сент11брn 1973 roila ,'i' G5G 
(И за,1 е ч о н ••е) 

1 •••• 'Грудое&е IIIIIIJIIKH ICO!{ТCII НО всех раr,оч11х II c.,yмafll"X ГO<'y3op
CТlltHHIU, кооnерuтnан&х н о6t11,..,.аснн&х np,'<1np1111ТН1i, у,ре111аtнн1i н 
орrсжн,очнJi, nроработовын:r сва111е S dнeli •.. 

4. Рабочие n с,1ужощне, n()(,-туnшощне на P<lб&ry, OOll30ltlil nред-ьна.,ять 
адм1111нст1)(11j"Н nр1•dnр11ит11н, yчpcжile1111n, орrо1111заq11н 'l'J)yдoayto ю1т11ку, 
оформснну~е а уС'Т\1но11мннсм1 nорnдкс. 

S. llpne.м 110 работу без .-pyc10ao1i кн11•1111 11е ilоnуекоетсн ••• 
6. В трJ3о1у• 11н11•ку '"OCJl'lt'11: 
све&нн11 о palюnt11кe: фо.1111.1н11, н.11111 ОТ<t№ао, ilcua J)OJllilrннa, 

o6pa3011aJU1e, nрофеGсн11, сnе1t1ш.1ьносrь; 
сее&нна о работе: прием 110 работу, nepeeo3 110 &pyryio работу, умль

ненне. Зnnнсн О HOlt,'ICIIOВOHIIH РООО\'1>1 11'111 ilолжност11, 110 КОТОРQС ПPIIHll'r 
ра6отн1111, nронзводятса: дм рабоч11х а соответсrа,111 с нон.,~е1101Qю111.'lн 
npoфeccнli, указонн&:r I Еанна.11 тnр11фно-к1а,1нфнкоqно11но.'1 сnрааоч
ннке работ н npoф/'(.:111i раwчнх: а.,11 С11ужщ,~nх I соотаетстанn с но11-
.11енованн11.1ен ilo.\lllнoc-n,ti, укманнмх в f.il11н~li 11омснк.1аrуре должн()(,-те1i 
слумощнх, "·'" 8 соответсnнн со ld'l'OTH61.\\ P<,ICRlltRlt11e,'1; 

све&н11я о нorpo111iJeн11R.~ 11 nооьJрен11в:r: 1111rражде1111в ордс11а.'111 11 
меаал"·"11, np11caoe1111e nочетнах заа1111н; 11nrJI0жoJeн11в н nоощреш,н 
за усnехн а работе, nрсдусмотре1t11ые nрnв11ло,с11 eн!l'l'peнuero тpy<loaoro 
pncnopai!кa н YC'l'010Jt11 о З11сv1м11не: i!pvrнe nооьJр.:ннв а соответствнн 
С clcliCtВylOЩIIМ 30KOIIOOO,,,,.'\Ъtt.0.'1; • 

CHHI\II об OТICPlil'rllllX, но IIOTOplile аыдонм днn.,o.\1/il, об HCПOJ\J,ЗOIIOH
HlilX Н3обретенн/\Х Н JIОЦНОН(UКЭQТОрсю1х nрсд,10111сн11их Н О 861М(lЧС111161Х 
в свизн с пнм воз1111rражденних. 

Вз&1CKOНJIJI В трудовую кннжку нс 30ПIIC61Вt\1\11'\'8, 
7. С кОJ11Зо1i зоnнсыо, внrк11.чо1i а тpyiloay111 кн11111ку ( 111.10011111 ), 

о на1начен11вх, nеремещеннд 11 ум.,ьненнn a3.'lнн11crpoq11a обязана 
о:~нокомпть a.1oi!e.,~qo ~тон кню11кн. 

12. Запо.111енне трудовых кн11жск II вк.1одs111с1i к нн.\1 nро11звос!нтси 
на то.-. RЗlilкe, на которо.11 aeile,,cв dелоnронзводс-rао 1щ iюнно"' 11рсi!nр11в
тпн, в учрсжден11н, орrо1111заqю1. В ТО.'1 с,1учае, ссл11 дмопро11зоо31."Тво 
идетсн 11(1 1131i16e COI03HOli IIJ\11 овтоно.nоli ресnуб.ш1ш, то тpyoolOJI 
111111•110 юлолнаетен одноаре.11енно но иЗ&.11.е оонноti ресвуб.1нк11 11 на 
РУССКО.11 IЩllle. 

t 3. Лрн У!Q.'IЬненн11 ... все зопнсн .. , внесеннlilе а тpyiloвyl) кнн111ку .. , 
ЗФleJIRlltl'CR nодпнсы• руковос!нте.,и nрсi)пр11wтнн, учl)('жilеннв, орrо11нзаq1111 
нлп сnеqнОJ1ьно упо,шо,11оченноrо 11м ,11що II nсчотыо. 

Трудова КНИЛ{Ка 

l.11•11 ... •.... ~rq~z(...P~.Ч...t::.<-' 
--•· ····················-•······· 

Ло UtLTbliOBi . (( .... ~(!-;.✓С-<!:_~(~"!??.~ t ~ .с< ........ . 
1>uта нароо1кенн11 

ОсвiтG_ .. ............... ( H/r(Jw1/11n,. ccpedнn, 11/МIЩО,· вн111аj .... .......... .. 

Лрофесi111 сле1!iа.1ьнiсть 

Vата заловненнн " " ·······-·· · ·· •· · . .... ... · -- -• .. . . 19 р. 

ПНJпис 
/ в,1асн111ю кннжки ................................................ . 

t · 
.м. п. 

.. ....................... (poзoiii,,iiiiiij .. . 

ВIДО.Л1.ОСТI ПРО РОБОТУ 
~-:...,____,.------,----------~ 

.... дат а Biдo.110C'l'i про лрюiо.,1 
рiк 

..... ---

леревеоен нн на l11111y роботу 
лр11ч11н i з лос1111ання.11 

3 

i/~,rнaie~d.' _Jv 
~t7k~.c//zw /t:.И 

,;.; \. 

та / ,(}аги. - ек~hс 
с--л-zа n-иt't7 пи (. /"Се./-

,,.. 'vl с:Аt.ц ;, ,,. , 

на роботу, про 
1 про звl111,неннн (з зазначеннл.,t 
НО СТа'М'Ю1 Л!fHliT 3(\liOH!/) 

r 
\ 7 1 ' 

/3 a e-t "'r' ;..О<:':. с •· 

42 2 2 

На niдставi чого 
внесено залис 

(ооку.11ент, йоrо 
оата i но.\\ер) 

43 



-~C,jf)U/e. 

CBE;J,BHHH О н'fte~X 
__ :_ _______ -т-::-1\l\:-:-оr=н~ов:::(\-::н 1::-:11:-1 :;чc::. ,'iJ::--

дот (1 C8ear1tllA О IIOOIJ}\ICHIIIIX. СВАЗ(\ННб\Х С 1юбото1i 
на П\)Ci)npllATIIII, В учреж dсн1111 11.111 0\IГHIIIIЗ(\1!11 11 

з 

32 

СВЕДЕНШI О поб:Е~~~ ,., 
t.·.,,---------т-----------

Да та 
~ Свсоеннн о лоощрен11нх, сннзаннбlх с работо,1 

•;;; 
нсt прсопрю1тнн, в учреж аеннн 11.ш орrомнз(щ1111 

n11r10f'tH\ зnr11н• 1, 
( с}о~;у_щ•11т, его ,1нтп 

'' 110.щ•р) 

33 

Ни OCIIOBGll 1111 tJCГU 
н1нн:с11а зur~нсь 

(аоt.умент, его UUTU 
11 но.11ер) 

~ чнс.tоl .месRч l ro3 
... - - .,:._,:_____;_ __ ----------- •----------- -------

1 2 3 

.:3 '-1/4-t~ 1-l.l: U.Q ~ lt Сё(1 Q.,/ 1!('1.д-L/ /. 

ц,,.- _ _ __ /.-t,.(;t,C /J и t.1/Yi/l"/t" 
1 
iv( ~/; t.$( -

•,--- -- -- -- --+-----..---.f--,.---,1--d_ t.0 L,t,... L ./:/,1il<◄ / /;/ 

)С (]а~ t,' i,) 1-t,ij' a./~l 
....,.-- -- - - -- --1---,'---~-.а.----~--

-- __ __ __ . (, /~(.. lfц/u: ,✓, / t t , t <,/ -/ц-е~~) 
..,,_ _ _ _ i fl,I ;::;;,tl/~т.rr _-
- - - - tl /4:1/ ;f, .t/:z:u; - ------

.... '(ff::;::- v - --- - ---
f..{}_ "Са 11(:,(2.,t. t-~i/' 

: - - - 'J:/--,,,цr~ ':H;!? w} м ,,t'h,,-5,&--~ - - - -
~-- . '-(_,il c~tf 1': c._p.,.-~.:i....,. ~t' 

':,_ 
•t 

•:. . ; " "Ь 1 -: • ;;. . ,, 
::;:; 
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Zi 

"' Дата 
"' :,: 

~нем I мiс"чь! с: 

я рiк 
'z; 

2 

BIДO.MOCTI 

ВiдО.\\ОСт1 про пр111iол1 
переведеннn на iнwy роботу 

прн•шн i з посн.~аннл.,1 

3 

ПРО РОБОТУ 

на роботу, про 
i про звiльненнп (з зазначеннн.,1 
на стаТ'l'Ю, пун~;т за~;он у) 

• V::. YVlA- ct:P i-t--C vvt,,t:? --t-t (... 

(ft/~t~ N- И~ ✓ •;, ._;

~ 

~ 

BIДOJ\ilO CTI 
..: ·,-::,~;;--,-----.:._:__~ ... , 

~ Да та 
ПРО РОБОТУ 

i чпсnо / мlснчь/ рiк 
~ 

Вiдо.мстi про нрн,'iо.м 
лepcвeдt!HliR но iн III у робо•rу 

IIJ)IIЧIIH 1 3 ЛОСJЦ(\ННIIЛ\ 

2 

на роботу, про 

i про зni.11ьнен11н (з зазначеннн,1 
H(l статтю, лу1шт закону ) • 

На пiдставi чо1·0 
внесено зап11с 

( оо~;у.,\ент, 11oro 
3(1та i но.,\ер) 

Нп пiдставi чого 
внесено заш1с 

( доку.11ент, •ioro 
ООТ(l i HO.\ICJ)) 

4 

47 



,.. Дuта 
.., -----
! ~~Cllo , .l!icnчь/ р\к 
1: 

2 

_;_ 
Д(l 'Г(l :,, .., 

~ 

~l!t:110 i.\liCAJJ,b 1 
d ., pu; 
~ 

2 

--
1 

"50 

ВIДОл10СТI П ro Р OBO'J'}J -----
RiдO.\fOC'l'i про ПJ)11 ,io.'I 

псреliеден1111 неt iнш у роботу 
Л\111'1НН i 3 ПOCIIJl(\ltHH.11 

н<1 роботу, про 
i /lf)O :.Нi i.Н,lll'IIHII (:3 3(l31!(1'JeHHII,\\ 
IНI c·ru·nю, 11у11н1г 3(\l{0II Y) 

3 

BIДO.MOCTI ПРО POBOT}J 

.IШJомостj лро прнt'iо..11 
nереведенн н на iныу робо·1•у 

11\Н1Ч11Н i 3 ПОСН!ШННН..1\ 

3 

на робо1•у, 111>0 
j 11()0 :1вiл1.он~нн11 (3 JI\Зlнt•ICIIH HМ. 
1-ш е•1·н'l'Тю, 11ун1,·r зш,0 11у) 

НС\ 11ioC11C1 H\ 11oro 
1нн1сено :зс1пи с 

(U()l,!f.lfC H'I', 1101'0 
ОМ(\ i но.\\ер) 

-
---

Hu 11iOC'l'OBi ЧОI'() 
внееено :ш1111с 

(оонум.еr,~\ 11ого 
OCl'l'O i 11 0.мср) 

4 

t 
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дnта 

"' 
ЧIIMO 1 .IUCIIЦb 1 

"' :;i 
'1,; 

.,,,,. 
2 

рiк 

B IДO.i\1OCTI ПРО РОБОТУ 

Вiоо.,юстl про пр11110:.\ на роботу, про 
nеревеоення на. iншу роботу i п110 зв1.1ьнення (з зазначеннn.,\ 

nрнчнн i з пос11.1аннn.\1 нu ста'М'ю, П!fHli'Г занону) 

з 

,;.д /t~~ 

----

Дата 

BIДO.MOCTI ПРО РОБОТУ 

ВН}о.,1остi про пр11iiол1 на роботу, про 
nеревеоення на iншу роботу i rrpo звiльнення (з зазначенням 

причин i з пос11 .1с1ння.,1 1ш статтю, пун1iт закону) 

Htt n \~ставi qoro 
внееено з<ш нс 

(iloliy.\\CHT, iioro 
O(lT(I i НО.\\{'Р) 

4 

jj81 ; 

На пiоставi чого 
внесено запис 

( аокулtент, 1iого 
оато i нол1ер) 

53 



До конкурсноТ кoмicii з nроведення 
конкурсного добору на посаду 

директора КЗ «Татарбунарський 

мiський Будинок культури». 

Лист - звернення до конкурсноI кoмiciI з проведения добору на 
посаду директора КЗ «Татарбунарський мiський 

Будинок культури». 

Шановнi члени кoмicii ! За останнi 5 рокiв творчi працiвники 

РБК вже втретс стають свiдками виборiв директора БК, що знову 

приводить ДО ПСИХОЛОГ1ЧНОГО ТИСА')' тих, хто намагасгься 

необ'€ктивною iнформацi€ю спровокувати та завадити 

налагодженiй роботi дiючого директора. 

За час роботи директором РБК Катерина Олександрiвна 

Гуцулюк показала своi позитивнi результати в планi вирiшення 

завдань розвитку самодiялъноi народноi творчостi в м1ст1 1 районi. 

Була налагоджена репетицiйна робота, напрацьований репертуар в 

колективах~ е добра взаmодiя з аматорами, учнями шкiл та ПТ А У, 

вирiшуються господарськi питания i нарештi повернули роботу в 

правове поле. В цьому чимала заслуга нашого керiвника в особi 

Гуцулюк К.О. 

За останнi 3 роки, крiм участi колективiв i coлicriв у обласних, 

всеукраiнських та мiжнародних конкурсах: i фестивалях, викона1Шi 
. . . 

р1зноманпних творчих замовленъ та планових заходш 1 ко1Щерnв, 

своiми силам~ без капiтальних вкладепь були проведенi ремонтнi 

роботи по опалубцi периметра бу дiвлi, вiдремонтовано nopiг та 

вхiдна група двере~ nокрiвля спору ди РБК, вiдремонтовано 

центральне фой€, методичний кабiнет, кабiнет для репетицiй 

народного естрадно-iпструментального ансамблю, кiмнати для 

реп~iй народного хорового колективу та дитячоI театральноi" 

студii. Новi спiвробiтники, не маючи особливого часу для а,цаптацu, 

показали не тiлъки бажашIЯ, але й умiння працювати у командi. 1 в 
цьому € заслуга директор~ Катерини Олександрiвни. Навiть в 



умовах караIПИнних обмежень, колектив РБК, в обмежених групах 

з дотриманням санiтарних вимоr, виконував необхiдний обсяг 

роботи для забезпечення реалiзацii" творчих планiв та висвiтmовав 

свою роботу у соцiальних мережах. 

Ми, працiвники районного Будин:ку кулътури, якi зараз звiлъненi 

у зв'язку з лiквiдацiоо пiдпри€мства, вважасмо, що Гуцулюк К.О. 

гiдна посади директора, Iй п.iд силу вести колектив, вирiшувати 

питания розвитку самодjяльноi народно1 творчостi в громад1 1 

збереження матерiалъних та духовних цiШiостей. 

Поважасмо думку i критику всiх кандидатiв, але просимо 
врахувати той фактор, що люди, якi скомпрометували себе ранiше, 

працюючи у РБК, i не зумiли визнати своi" помилки, не мають 
морального права обiймати посаду та визначати напрямок i 
розвиток культури в м1ст1. 

Професiйнi навич1'.'"И, досвiд роботи i особистi якостi Гуцулюк 
Катерини Олександрiвни дозволяють i"й працювати на посадi 

директора КЗ «Татарбунарсъкий мiський Будинок культури». 

Просимо членiв конкурсноi кoмicii взяти до уваги наше 
звернення. 

З повагою, працiвники Татарбунарського районного Будинку кулътури. 

b{JlA,~d./L в 4 
ЧР~/'r) а, 13 А · 
CPvVeкACJ,c С V 

L; 1/4 C-l!) Д µ О. 

~ €. 4-t ~ Б. ? 



orA 
НАГОРОДЖ Уеться 

Катерина fуцулюк 

( -Солiстка районного Будинку культури ) 

За високий рiвень викоJ-1авськоi· майстерностi, 

професiоналiзм та активну участь в районному 

фестивалi самодiяльноi· народно;· творчостi 

«Сiм кольорiв веселки»., 
... 

присвяченому Дню Незале::нсностi Украi·ни. 

Начальник вiддiлу .: 

культури i туризму 

райдержадмiнiстрацf:i 

.. . 
• • 

П.П. ПреЛ€ПОВ 





ГР ОТА 

НАГОРОджУеться 

Гуцупюк Катерина Олександрiвна 

хуоожнtй керtвник районного Вуоинку кул.ьmури 

За су.млi,нну творчу працю, професiйнiстъ та 

самовiддане ел уж,iння обранiй справi, невтомний 

творчий пошу~ добро i щедрiстъ душi, яку ви 81(.ладаете 
в майбутне мiста Ш'атарбунари та з нагоди 

вiдзначення 50-.лiття з дня народ~ння! 

Мiський голова B.I. Швець 

2013 р. 

• · Татарбуварв 



НАГ ОРО ДЖУ € ТЬСЯ 

уцулюк Катерина Олексан 

Художнiй керiвник 

Татарбунарського районного Будинку культури 

3а вагомi дос.яг~ння у професiйноi" дiя.лъпостi, 
ocofiucmuй внесо'J(_, в ро3вuто1( аматорсыwi· 

иародноi· творчостi i 3fiагачеиия ду;совиоi· ку.льтури 'l(раю 
та 3 иагоди (ВсеуtqJаiнсъ1(9го (J)ня працюни7Qв ку.лътури 

i аматорiв иародиого мистецтва 
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ГР отл 
ф 

Нагороджуеmься 

([o/7ff JII07( ~(pj{J[Jf_ 
O)f P/l({;jf:Jf{J)(P/(JJJ-{Jf_ 

1 

художнiй керiвник районного будинку кул.ьтури 

за професiйнiсть, самовiддане 

служiння обранiй справi, невтомну, 

багаторiчну сум.лiнну працю 

та з нагоди святкування 

Дня працiвникiв культури та аматорiв 

самодiяльноi· народноi· творчостi! 

,. .,. 

Мiський голов -:._-=._~----'-'+,_::;::;-+ .1. Швець 

,, ] -

. Та 
2014 р: 



Сiм 'я Гуиулюк 
(м. Татарбунари ) 

За vчасть у tiecmuвa.лi. сiмейпоi· твоvчостi 
.., - _, д. 

<8Jl'ворчл родина - li~ama r1(]Jaiнa» 
та за вагомии внеси!(, у роэвито'Jl 

1(J.Льmури i "\tuстецтва району, попу.ляриэацiю 
сiмейнщ традицiй, збереJl(ення сiмейнщ 

цiннос1г.ей , вщованн.я у пiдростаю-=lОго noi(g.Aiння 
iнтересу до спi.льного сi.мейного творчостi 

Голова Татарбуварсько1 

PaйolUIOf 
1( о 

вкоrлов :• 

~ 



с;,Т~о/дtтНо/~ ;t>~ох..чо-,(_~ 

о~~ ~~~ - -
~ОД- J'v~L ~ - 0. 

Волонтери та дiти БФ «Стежка додому), 

та «Marina's kids", висловлюють Вам 
щиру подяку за небайду,,се ставлення до дiтей, 

людянiсть, доброту, щедрiсть, безкорисливiсть, 

за увагу до соцiш,ьних проблем. 

Бажасмо ycnixiв у всiх ваших справах. 

З повагою, дире 
БФ «Стежка додому:>. 



диплом 
НА[ОРОДЖУеtься 

КАЛRНИ 

(JiСАМБЛЬ (<ВЕС 

~АБАВИ» 
РБК м. ~атарб вари 
никКатери у 

ЕСТИВ 
ОНАJIЬИИХ КУЛI» 
~ ~ 

· БОЛГРАД 
7 жовтня, 2017 



. 
НАГОРОДЖУ€ТЬСЯ 

Татарбунарський райоmmй Будипок кулътурп 

(директор ГуuуmокК.О.) 

За значний внесок у розвиток 6иzатонацiопш,ьноi· 

А.Jт..:zьтури i .ttucmeцmвa paiioUJ'., зiiере3кення украi..чських 

традицiй, популярюаи,iю народного фольклору та 

участь у районному обрядовому дiйствi 

«Ме..'lанка ходи..r,а>, 



Jf Л (['(){P()(J))J(1teпtrьCJI 

lГуцулtтt7(р,теришi ОАе7tсанорiвна 

OUpe1(JIIO]J Шатар6унарсь~ого районного 
tJ,J01l,11,Q ,ow,mypu 

За liагаторiчну сум.лiнну працю, висо1(,ий 
професiтю.,Jзм, a1(.mU8нy fQLЛЬтурно-мистецьк;у 

дiяльнiсть, вагомий внесо1(, )' розвито1(. 
1(У.льтури мiапа та з шиоди (JWзна:чення 

(}3сеу1(раiнсь1(9го дня працюни1(_,ю t(У.льтури та 
аматорiв народного Muetne1J,mвa! 





r ОТА 
ПАГОРОДЖУ€ТЬСЯ 

1(оМ1(,тив 
9Itamapfiyнapcь1(9ZO районного q;yдu1t1(1 

QМ,tllJPU Ooecь,wi ofiмicmi, в ocolii dupef(.mopa 
lf'yцJAЮl(.1.(Jlmepuнu OМl(.caнiipis1tu 

эа ва2омi тюрчi досяг~итн.я, 11.ЛЮНi эдо/iутl(и в 
розвиm'I(] та попу.ляриэацii. х:уд()Jl(ньоi са:модiя,1.ьносп~i, 

особистий tтесщ_, в эбагачення нацiона.льноi· 7\Y.AЬtllJPU i 
мш:те«пюа району - С.Всеуl(раiнсь'l(gго Clliiя npaцiв1tufli8 

Q.ЛЬтури та майстрю 1шрод11ого мистецтва 

TU..Jl'IQCINИJ tJUК.OIIJ'IOЧUU 

о6ов 'язки заступ11и,ш zолов 

Татар6унорськоi район11оi 

дepжt1tJнoi aд.1t1i11ic11,pau11 

t"A l tf 

09 ~ 2019 ри,;у 
м. .!/1( ~ри 
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