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До заяви додаю такі документи: 

- автобіографія; 
- копії документів про вищу освіту; 
- копія документа, що посвідчує особу; 
- 2 рекомендаційні листи довільної форми; 
- мотиваційний лист довільної форми; 
- даю згоду на збір та обробку персональних даних. 
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До конкурсної комісії 

з проведення конкурсного добору на посаду директора Власівського 
Будинку культури 

Мотиваційний лист 

Я, Горбатенко Ольга Денисівна, директор Власівського Будинку культури, 
проживаю в селищі Власівка, 
звертаюсь до Вас з проханням розглянути мою кандидатуру на посаду 
директора Власівського Будинку культури. "Жити - значить працювати". 

Розвитку культури селища віддала своє життя, вірніше знання, вміння, свою 
любов. Завжди дбала про створення професійного, творчого колективу, 
пишаюся, що вдалося. Ціную в працівниках характер, знання, професійність, 
здатність визнавати та виправляти помилки. 

І сьогодні ритм, настрій мешканцям селища забезпечує колектив, самодіяльні 
аматори сцени Будинку культури. Наша клубна установа носить звання 
"Відмінної роботи", І група по оплаті праці. За звітний період 2015 року 
налічується 19 клубних формувань, в них 443 учасника, 257 дітей і підлітків. 
Аматорські колективи приймали активну участь в міських, обласних, 
Всеукраїнських конкурсах-фестивалях. 

1. Народний хоровий, самодіяльний колектив "Дніпровські зорі" 

2. Зразковий хореографічний колектив "Світоч". 

3. Вокальний жіночий ансамбль "Либідь". 

4. Солісти-вокалісти Зубкін Андрій, Пасько Ольга. 

5. Театральний колектив. 

На високому рівні проводяться культурно-масові заходи, вечори, свята, творчі 
звіти колективів, свята для молоді, різноманітні спортивні змагання. 

На базі Будинку культури неодноразово проводяться обласні семінари 
культпрацівників Кіровоградщини на тему: "Клубний заклад як центр 
культурного дозвілля та розвитку народної творчості". При підведенні 
підсумків оцінюють роботу колективу на високому рівні. Такі успіхи маємо 
завдяки злагодженій співпраці із головою селищної ради, вміло та 
конструктивно побудованою роботою з підприємствами, організаціями та 
установами селища. 



Постійну роботу веду із спонсорами та благодійними організаціями, завжди 
прислухаюсь до думки колективу. 

Люблю свою професію. Маю велике бажання працювати. Мені не байдужа 
подальша доля наших дітей, підлітків, сповнена бажання і рішучості зробити 
можливе для покращення розвитку культури сьогодні, в такий нестабільний 
час. Вболіваю за розвиток історико-культурної спадщини. Маю багато енергії, 
задумів, натхнення, бадьорості, коли бачу, як на очах багатолюдної зали 
тремтять сльози від духовної радості, від звучання нашої пісні, танцю, театру. 
Щирість, енергія мистецьких колективів передаються людям і вони стають 
гордими, що є українцями. Отоді більшого щастя для мене й немає. 

Мій досвід роботи відповідає вимогам сьогодення, люблю своє селище, його 
мешканців. Бути культпрацівником - сенс мого існування. Я хочу й надалі 
працювати директором Власівського Будинку культури, так як була у витоках 
його створення. 

В клубній роботі так як ні в якій іншій потрібно не тільки мати досвідчених 
фахівців своєї справи, але й знати можливості їх постійної співпраці одне з 
одним. А знаючи характер кожного не дуже просто. Уміння вміти спілкуватися 
з кожним та зробити справжній єдиний колектив - це і є завдання директора. 

Тому надсилаючи заяву на участь у конкурсі сподіваюсь на те, що і надалі 
зможу приносити користь громаді селища Власівка та культурній спільноті. 

У співпраці зі школою, бібліотекою, музичною школою, громадськими 
організаціями, спонсорами, активними учасниками сцени, спорту, 
професійними творчими колективами Будинку культури при допомозі і 
підтримці селищної ради, міської ради, управління культури буду працювати 
над виконанням перспективних планів, програм розвитку нашого клубного 
закладу. 

З повагою О.Горбатенко. 
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Конкурсній комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду 
директора Власівського Будинку 
культури 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Горбатенко Ольга Денисівна працює па посаді директора Власівського 
Будинку культури з 1975 року. 

За період роботи зарекомендувала себе кваліфікованим, грамотним, 
ініціативним керівником, який забезпечує максимальну ефективність діяльності 
творчого колективу) 

Горбатенко О. В. вносить значний вклад у збереження і популяризацію 
культурної спадщини, реалізацію інноваційних культурно-мистецьких заходів 
для різновікових категорій населення. Особливу увагу приділяє розвитку 
аматорського мистецтва. Завдяки її організаторським здібностям значно зросла 
виконавська майстерність колективів, які гідно представляють селище на 
обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходах. 

Одним з основних напрямків діяльності Ольги Денисівни, що 
характеризує її вміння працювати масштабно, на перспективу, є підтримка та 
розкриття творчого потенціалу обдарованої молоді, дітей та підлітків, 
залучення їх до культурного життя. Саме за її ініціативи при Будинку культури 
створено дитячий сектор, який успішно функціонує десятки років. 

Горбатенко О.Д. постійно піклується про належні умови праці для свого 
колективу. У тісному співробітництві з органами місцевого самоврядування 
здійснено ремонт приміщення Будинку культури та оновлено матеріально-
технічну базу. 



Високий професіоналізм Ольги Денисівни, її творча ініціатива, 
відповідальність і талант керівника завоювали авторитет серед працівників 
культури селища, міста, області. За самовіддану працю, пропаганду та 
збереження національної культурної спадщини, особистий внесок у розвиток 
культури на селі вона неодноразово отримувала нагороди різного рівня. Має 
звання «Почесний громадянин селища Власівка», депутат Власівської селищної 
Ради кількох скликань. 

Вважаю, що багатий досвід керівника, творчий потенціал, висока ділова 
репутація, порядність Горбатенко Ольги Денисівни заслуговують обрання її на 
посаду директора Власівського Будинку культури. 

Директор обласного Центру 
народі юї творчості, 
заслужений працівник 
культури України 

В. С. Пращур 



Рекомендаційний лист 
видано Горбатенко О.Д. 

до конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду 
директора Власівського Будинку 
культури 

Я, Клокар Надія Іванівна, начальник управління культури і туризму 
виконавчого комітету Світловодської міської ради , працюю з Горбатенко О.Д. 
29 років. 

Знаю Ольгу Денисівну, як людину з високою мірою відповідальності та 
організованості. За ці роки вона жодного разу не виявила порушення трудової 
та виконавської дисципліни. З цих питань вимоглива як до себе так і своїх 
підлеглих. 

Високий професіоналізм та відданість улюбленій справі сприяли стабільній 
роботі колективу Власівського будинку культури, досвід якого відомий та 
використовується в області. 

Ольга Денисівна — автор створення кращих колективів Будинку культури, 
які успішно працюють і зараз є творчою базою усіх культурно-масових заходів 
селища, учасниками міських а також дипломантами та переможцями обласних 
творчих фестивалей та конкурсів. 

Щоденна, багаторічна, сумлінна та плідна праця Горбатенко О.Д. як директора 
культосвітньої установи високо оцінювалася органами місцевого 
самоврядування та державними органами влади. Ольга Денисівна має безліч 
винагород від рівня управління культури і туризму виконкому Світловодської 
міської ради до Почесних Грамот Верховної Ради України (2001р.,), 
Міністерства культури України (2003, 2005р.р.) 

Горбатенко Ольга Денисівна постійно дбає про покращення матеріально-
технічної бази Будинку культури. Суттєвим прикладом цього в останні роки є 
проведення капітального ремонту будівлі та приміщень Будинку культури. 

Горбатенко О.Д., відомий громадський діяч, депутат Власівської селищної 
ради 12 скликань та Почесний громадянин селища Власівка (2006р.), лауреат 
премії Світловодської міської ради, виконавчого комітету міської ради 
працівникам культури ім.П.І.Лисоконя (2009р.) 

Безцінні знання і досвід, бездоганна ділова репутація, активна життєва 
позиція дозволяють рекомендувати Горбатенко Ольгу Денисівну на зайняття 
посади директора Власівського Будинку культури. 

Начальник управління і 
і туризму виконавчого і 
Світловодської міської Н.Клокар 



Рекомендаційний лист 

Видано Горбатенко ОД. 

До конкурсної комісії 
З проведення конкурсного 
Добору на посаду 
Директора Власівського 
Будинку культури 

Я, Нестеренко Надія Іванівна - заступник директора Власівського пансіонатів для ветеранів 
війни та праці з геріатричним відділенням, депутат Світловодської міської ради знаю Горбатенко 
Ольгу Денисівну багато років, як людину принципову, досвідчену, людину яка закохана в свою 
професію. Її знання, досвід спрямовані на об'єднання аматорських колективів, професійного 
колективу однодумців Будинку культури. Колектив, керований нею прикладаючи багато зусиль, 
добивається позитивних змін на культурній ниві. 

Ті дійства, що бачимо на сцені є результатом щоденної, відданої, багаторічної праці Ольги 
Денисівни. Вона користується повагою і авторитетом у мешканців нашого селища. Завжди 
допомагає всім у вирішенні найскладніших завдань. 

Люди поважного віку, ветерани війни й праці нашого закладу вдячні аматорським колективам, 
їх керівникам за повсякчасну допомогу долати їм одинокість, старість та їхні життєві труднощі, 
концертними виступами, привітаннями з традиційними святами. Моя позиція дозволяє 
рекомендувати Горбатенко О Д . на посаду директора Власівського Будинку культури. 

Заступник директора 
Власівського пансіонатів 
для ветеранів війни та праці 
з геріотричним відділенням, 
депутат Світловодської міської ради 
Нестеренко Надія Іванівна 
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