
Конкурсній комісії з проведення 
добору на посаду директора 
Петрівського центрального 
Будинку культури

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Рекомендую Реву Ірину Володимирівну на посаду директора 
комунальної установи «Петрівський центральний Будинок культури», як 
досвідченого фахівця, відповідального і талановитого організатора різних 
мистецьких заходів, вимогливого і принципового керівника, яка користується 
повагою колективу.

Рева І.В. віддає всі свої знання та вміння розвитку Петрівщини, вона 
постійно залучає талановиту молодь та жителів до участі в масових заходах і 
концертах, що проводяться в Будинку культури і за його межами.

Ірина Володимирівна цінує свою роботу та вміє самостійно прийняти 
рішення. Вона сповнена бажання і рішучості зробити все можливе для 
покращення розвитку культури, має для цього багато енергії, задумів та 
натхнення.

Вважаю, що творчий потенціал та володіння якостями, необхідними 
керівнику в умовах сьогодення, цілеспрямованість Реви Ірини 
Володимирівни заслуговують на обрання її на посаду директора комунальної 
установи «Петрівський центральний Будинок культури».

Директор Петрівського 

краєзнавчого музею Світлана САПОК
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’конкурсної КОМ ІСІЇ 

на проведення конкурсу 
керівників з а к л а д і в  культуои

Реви Ірини Володимирівни 
Директора Пєтрівського центрального

Будинку культури

Мотиваційний лист
Звертаюсь до Вас у відповідь на оголошення і прошу розглянути мою 

кандидатуру на заняття посади директора Пєтрівського центрльного Будинку 
культури. Мета звернення -  продовжити працювати на даній посаді. 
Претендувати на посаду мені дозволяє наступне:
- досвід роботи в галузі культури (з 2011 року і но теперішній час).
- Організаційні та фахові навики -  працюючи на посаді директора ЦБК свої 

зусилля направила на розвиток Будинку культури. Особливий акцент був 
спрямований на роботу з дітьми та молоддю через створення умов для їх 
творчого зростання та духовного збагачення на кращих зразках 
української та світової культури.

- Маю досвід роботи щодо методичного забезпечення сільських закладів 
культури, організації та проведення культурно-мистецьких заходів.
В Петрівському ЦБК працює сформований висококваліфікований 

колектив , який працює над розвитком сучасного аматорського мистецтва, 
приймає участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, оглядах де займає 
призові місця.

Своїм головним завданням в разі обрання вважаю наступне: 
організовувати і впроваджувати в практику нові форми і методи культурно- 
освітньої роботи та організовувати дозвілля, всебічно сприяти розвитку 
культури на території Петрівської селищної ради.

Знайома з чинним законодавством з питань культури, основами 
фінансової та господарської діяльності.
Особисті якості: ініціативна, компетентна, маю активну життєву позицію.

Маю досвід і знання для подальшої роботи на посаді директора 
Пєтрівського центрального Будинку культури.

Ірина РЕВА



РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Реві Ірині Володимирівні

Я, голова районного комітету профспілки працівників культури Вискуб 
Галина Дмитрівна даним листом підтверджую, що знаю Реву Ірину 
Володимирівну з 2011 року , саме тоді вона прийшла до нас працювати в 
Петрівський РБК на посаду режисера масових заходів. Відразу проявила себе 
як фахівець своєї справи, своєю креативністю та запалом зробила чимало для 
розвитку культурного життя в Петровому та районі,має нестандартне 
мислення, прагне до пошуків нових шляхів реалізації задуманого.

З квітня 2013 року почала працювати на посаді директора Петрівського 
РБК, і проявила себе з дуже хорошої сторони,показала себе як людину, котра 
знає свою справу, енергійна, винахідлива, вміє вести за собою колектив. До 
роботи ставиться з повною відповідальністю і віддачею. В колективі 
користується авторитетом і повагою.



КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

вул. Гоголя, 66/50, м. Кіровоград, 25006, тел. 32-15-69, факс 32-15-69 
E-mail: 26143895@mail.gov.ua, сайт: http://kocnt.zzz.com.ua. код згідно з ЄДРПОУ 26143895
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Конкурсній комісії з проведення добору 
на посаду директора КУ «Петрівський 
центральний Будинок культури» 
Петрівської селищної ради

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Рева Ірина Володимирівна з 2011 року працювала на посаді режисера 
режисера масових заходів, свят і обрядів, а з 2013 року і по теперішній час на 
посаді директора КУ «Петрівський центральний Будинок культури».

За період роботи зарекомендувала себе висококваліфікованим, 
грамотним, ініціативним керівником, який забезпечує максимальну 
ефективність роботи творчого колективу.

Рева І.В. приділяє велику увагу організаційно-творчій та методичній 
роботі щодо впровадження інноваційних форм культурно-дозвіллєвої 
діяльності, новітніх методик для підвищення фахового рівня клубних 
працівників громади. Одним із пріоритетних напрямків її діяльності є 
збереження, розвиток та популяризація народної творчості. Завдяки 
професіоналізму, креативності та принциповості Ірини Володимирівни, 
колективи клубних закладів мають своє творче обличчя, високу виконавську 
майстерність та гідно представляють Петрівщину на всеукраїнських, 
регіональних та обласних культурно-мистецьких заходах.

Ірина Володимирівна є автором та ініціатором проведення низки 
культурно-мистецьких проектів, відомих далеко за межами району.

Форми і методи роботи Ірини Володимирівни як директора, спрямовані 
на постійне творче та професійне зростання. Принципова, досвідчена, сумлінна, 
вона -  перспективний, творчий керівник, який вміє самостійно приймати 
рішення, цінує свою роботу та уважно ставиться до колег.

mailto:26143895@mail.gov.ua
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Багатий досвід, знання та уміння, здатність до новаторства Ірина 
Володимирівна може продуктивно та професійно використати, реалізовуючи 
на високому художньо-естетичному і професійному рівні державну політику 
України в галузі культура, зокрема на посаді директора КУ «Петрівський 
центральний Будинок культури».

Вважаю, що досвід керівника, високопрофесійного фахівця, ділова 
репутація Реви Ірини Володимирівни заслуговують на підписання з нею 
контракту на посаду директора КУ «Петрівський центральний Будинок 
культури» Петрівської селищної ради терміном на п’ять років. Впевнена, що на 
даній керівний посаді вона продовжить втілювати плани розвитку культури у 
громаді, максимально віддаючи цій справі свій досвід, навички, вміння та 
знання.

З повагою
Директор обласного 
Центру народної тво Тетяна НАЗАРЕНКО


