
Голові Вінницької обласної Ради 
Олійнику А. Д. ^

МЙізвище, (м*я,\по батькові кандидауа)

Ш іІС ш Ь гс / Т / ? б 7 .
(дата народження кандидата)

яки^(а) проживав за адре,с<?ір:
г

З А Я В А

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення, вакантної
по с ади О ра ' /СО-І/- О/ $ ґ ? , -

О знай^леш ш (-а) з обмеженнями, встановленими Законом України «Про 
запобігання корупції», та з вимогою статті 2 14 Закону України «Про культуру» 
щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, 
доданих до цієї заяви.

До заяви додаю наступні документи:
■ згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних»;
■ автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, 

рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську 
роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону 
та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про 
наявність чи відсутність судимості;

■ копію паспорта громадянина України;
■ копії документів про вищу освіту;
■ два рекомендаційні листи довільної форми;
■ мотиваційний лист довільної форми;
■ інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості ** 

(вказати, які саме).

/  дата підпис

В Ш Н И Ц ІЖ А  ОБЛАСНА РАДА
Управління з загальних питань

о - т Г
.# 7 »  ^ < Г  _2 аМЬ.



я.

ЗГО Д А
на збір та обробку персональних даних

'<ЩМ.

народився (-лась) « року, паспорт серн£
шляхом підписання цьо го  тексту, відповідно до Закону України «Про захист  персональних даних» від 1 
червня 2010 року №  2297-У1 надаю  згоду Вінницькій обласній Раді на обробку моїх особистих 
персональних дан их  у картотеках  та для передачі даних з метою  ведення кадрового діловодства, 
підготовки відповідно до  вимог законодавства статистичної, адм ін істративної та іншої інформації з 
питань персоналу, а т а к о ж  внутрішніх документів обласної Ради з питань реалізації визначених 
законодавством і к о лек ти вн и м  договором прав та об ов ’язків у сф ер і трудових правовідносин і 
соціального захисту.
Зобов’язуюсь при зм ін і моїх  персональних даних надавати у найкоротш ий термін відповідальній особі 
виконавчого апарату о б л а с н о ї  Ради уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів 
для внесення моїх нови х  особи сти х  даних до паперової бази персональних дан и хц ^ __

2 0 ; / /  року,

« Перевірено» 
Відповідальна особа

М. П.

посвідчую, що о тр и м ав  повідом лення  про 
включення ін ф о р м ац ії  про мене до 
паперової бази п ерсо н ал ьн и х  даних з 
метою ведення кад р о в о го  діловодства, 
підготовки в ід п ов ідн о  до вимог 
законодавства статистичної,
адміністративної та ін ш о ї  інформації  з 
питань персоналу, а т а к о ж  внутрішніх 
документів о бласн о ї Ради з питань 
реалізації визначених  законодавством  і 
колективним дого во р о м  прав та о б о в ’язків 
у сфері трудови х  правовідносин і 
соціального захисту, а так о ж  відомості 
про мої права, визначені Законом  України 
«Про захист п ерсо н ал ьн и х  даних», і про 
осіб, яким м ої дан і надаю ться, для 
виконання зазначеної мети.

року.

Повідомляємо, шо надані Вами  відомості включені до бази 
персональних даних виконавчого апарату В інницько ї обласної Ради з 
мстою ведення кадрового д іловодства, п ідготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адм ін істративно ї та іншої інформації з 
питань персоналу, а також внутр іш н іх  документів обласної Ради з 
питань реалізації визначених законодавством і колективним договором  

прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин і соціального 
захисту.
Відповідно до ст. 8 Закону У кр а їн и  «Про захист персональних даних» 

суб’єкт персональних даних мас право:
1) знати про м ісцезнаходження бази даних, яка містить його 
персональні дані, ї ї  призначення та найменування, місцезнаходження ї ї  

володільця чи розпорядника;
2) отримувати інф ормац ію  про умови надання доступу до 
персональних даних, зокрема інформац ію  про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, шо містяться у базі персональних 
даних;
3) на доступ до сво їх персональних даних, шо містяться у відповідній 

базі персональних даних;
4) отримувати не п ізн іш  як за 30 календарних днів з дня надходження 
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи 
зберігаються його персональні дані у в ідповідн ій базі персональних 
даних, а також отримувати зм іст  його персональних даних, шо 
зберігаються;
5) пред’ являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки 

своїх персональних даних органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування при зд ійсненні їхн іх повноважень, 
передбачених законом;
6) пред’ являти вмотивовану вимогу щодо зм іни або зиишемня своїх 
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником иісї 
бази, якшо ці дані обробляються незаконно чи г недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисиим 
приховуванням, ненаданиям чи несвогчасним їх  наданням, а також на 
захист від надання відомостей, шо с недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та д ілову репутац ію  ф ізично ї особи;
8) звертатися з питань захисту сво їх  прав шодо персональних даних до 
органів державної влади, орган ів  м ісцевого самоврядування, до 
повноважень яких належить зд ійснення захисту персональних даних.
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 
законодавства про захист персональних даних. __________________ __



АВТОБІОГРАФІЯ
Автобіографія складається у довільній формі, власноручно. В автобіографії необхідно в описовій формі 
висвітлити рік і місце народження, національність; коли і в яких учбових закладах навчались, яку одержали 
освіту і спеціальність; коли де і на яких посадах працювали, причини переходу на іншу роботу; дати короткі 
відомості (прізвище, імя, по батькові, рік і місце народження, освіта, національність, посада і місце роботи, 
місце проживання) про Ваших найближчих родичів та родичів Вашого чоловіка (дружини): чоловіка 
(дружини), дітей, батька, матері, рідних братів і сестер, зазначити чи притягалися Ви до кримінальної 
відповідальності: Вашу домашню  адресу, дату складення автобіографії та особистий підпис.
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паспорт громадянина окраїни 
паспорт гражданина окраины
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

вул. І.Франка,19, м. Київ, 01601 
телефон 235-23-78, факс 235-32-57 
E-mail: info@mincult.gov.ua

15.05.2018 №  15/9- 1/48-18 
На № ____________________________

Вінницька обласна рада 

Конкурсна комісія 

Рекомендаційний лист

Висловлюємо свою підтримку Цвігун Тетяні Омелянівні, заслуженому 
працівнику культури України, як кандидату на посаду директора Вінницького 
обласного центру народної творчості.

Керуючись багаторічним досвідом співпраці зазначаємо, що Т.О.Цвігун 
відповідає вимогам посади директора вищевказаного закладу та має великий 
досвід з організації професійної роботи клубних закладів, колективів 
аматорського мистецтва та проведення культурно-мистецьких заходів регіону.

Цвігун Тетяна Омелянівна починаючи з 1999 року проявила себе як 
висококваліфікований фахівець, відповідальний працівник, обов’язковий, 
цілеспрямований керівник.

Під її керівництвом Вінницький обласний центр народної творчості 
впродовж багатьох років несе надзвичайну місію в своїх обов’язках зберігаючи 
найкращі надбання культури в традиційному аспекті, в аспекті історичного 
розвитку, у плеканні нових інноваційних форм, які мають місце в 
завтрашньому дні і обличчі культурно-освітніх закладів Вінниччини.

Зокрема, у 2001 році з метою збереження і розвитку традиційної культури 
українського села, вивчення історії побуту, відродження і популяризації 
декоративно-прикладного мистецтва, з ініціативи Вінницької області та за 
підтримки Міністерства культури України була започаткована Всеукраїнська 
культурно-мистецька акція «Мистецтво одного села».

Завдячуючи наполегливості і творчій ініціативі Цвігун Т.О., Вінниччина 
кожного року успішно презентує в м. Києві виставки народного мистецтва 
кращих сіл регіону. Мистецькі проекти, такі як: «Обмінні виставки між 
областями України», міжнародне свято народного мистецтва «Українська 
витинанка», всеукраїнські -  пленер каменотесного мистецтва «Подільський 
оберіг» і симпозіум народного малярства «Мальована хата», свята - 
«Великодня писанка», фольклору на приз Гната Танцюри» і кобзарського

mailto:info@mincult.gov.ua


мистецтва «Струни вічності» ім. Володимира Перепелюка та інші набули 
широкої популярності на Україні.

Щороку започатковуються нові мистецькі акції. Зокрема: у 2017 році 
Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва ім.М.Леонтовича. За 
результатами експертної комісії з встановлення рекорду України, даний 
фестиваль ввійшов у «Книгу рекордів України» за «Виконання 100 творів 
Миколи Леонтовича».

Великою заслугою Тетяни Омелянівни в роботі Центру є видавнича 
діяльність. Вона є головним редактором альманаху «Світлиця», який за її 
ініціативи видається щоквартально з 2000 року. Цей унікальний альманах 
розповсюджується на всі Центри України та заклади культури Вінниччини.

Даним листом рекомендуємо кандидатуру Цвігун Т.О. на посаду 
директора Вінницького обласного центру народної творчості.

Начальник
Управління стратегічного планування 
та розвитку

Виконавець:Іопова О.В. 234-55-30



Громадська організація 
«Рада національних товариств

ВІННИЧЧИНИ»
21029, Україна, м.Вінниця, вул.Квятека, 17/34, 

р/р 26003010678301 у Філії «Центральне РУ» AT «Банк «Фінанси та Кредит» 
МФО 300937, інд. код 35600010 

Тел./факс 0432-65-73-37; 097-45-097-44; 063-646-90-50 E-mail: Rnktvin@i.ua

В их. і  у"/• d 'b ____________ в ід  (

Голові обласної Ради 
Олійнику А.Д.

Рекомендаційний лист на Тетяну Цвігун

Тетяна Омелянівна Цвігун є взірцем керівника, який вміє співпрацювати з 
усіма громадськими організаціями та товариствами і згуртовувати навколо себе 
людей.

Обласний центр народної творчості, яким вона керує, є тим закладом, який 
опікується діяльністю національних спільнот, організовуючи фестивалі, творчі 
зустрічі, презентації, ювілейні вечори. Щороку ОЦНТ збирає представників різних 
національностей для участі в таких традиційних святах, як «Чим хата багата, тим і 
рада», «Мови різні -  душа одна» та ін.. Широкого резонансу в області набули такі 
заходи: Міжнародний фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, Україно!», 
Всеукраїнський фольклорний фестиваль чехів України, обласний фестиваль ромської 
культури «Девлеса, ромале!», обласний фестиваль національних культур «Подільські 
барви» та інші.

Тетяна Омелянівна вкладає душу в кожну культурно-мистецьку акцію, в кожну 
зустріч. Вона є прекрасним організатором і психологом, розуміє тонкощі 
ментальності, приділяє увагу кожному товариству. Всі задуми і проекти щодо 
розвитку національних культур, ініційовані заслуженим працівником культури 
України Тетяною Цвігун, позначені повагою і розумінням, вдумливим ставленням і 
любов’ю до ближнього. Про це свідчить характер і мотиви творчих зустрічей. Мудрі 
настанови Тетяни Омелянівни відчуваються у проведенні всіх заходів, що проходять 
в ОЦНТ а також в Шаргороді, на Калинівщині чи на Козятинщині.

Вважаємо, що саме завдяки Тетяні Омелянівні стільки національних товариств 
співпрацює з ОЦНТ. Поляки, чехи, німці, роми, євреї, вірмени, білоруси, грузини -  
всі охоче йдуть до Центру народної творчості задля спілкування та натхнення, яке 
дарує їм колектив ОЦНТ.

Ми, представники національних спільнот, вдячні Тетяні Омелянівні Цвігун за 
турботу про духовний розвиток національних культур, звичаї і традиції кожного 
народу.

Рада національних т о в а р и с т в Т е т я н у  Омелянівну 
Цвігун на посаду директора обласного їіртт^Ашродаошворчості.

II к НАЦІОНАЛЬНИХ 1  \\
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Голова ТО «Рада національних \  . ■  мША- Мерабі Нарсіа 
товариств Вінниччини»
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Вінницька обласна організація «Редакція комунального друкованого 
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Редакція журналу «Вінницький край» та Вінницька обласна організація 

Національної спілки письменників України багато років співпрацюють з 

Вінницьким обласним центром народної творчості. Так, коли спілка ініціювала 

культурно-мистецький проект «Русалка Дністрова», директор ОІДНТ, 

заслужений працівник культури України Тетяна Цвігун сприяла організації всіх 

заходів, а також участі провідних методистів ОІДНТ у творчих зустрічах та 

поїздках на райони. Всі акції «Русалки Дністрової» відтворені в альманасі 

«Світлиця», що видає ОІДНТ.

Натомість письменники беруть активну участь у відкритті виставок, 

презентаціях книг, що проводяться в центрі народної творчості та у 

традиційних заходах, приурочених до Дня рідної мови, Шевченківських читань, 

фестивалів національних культур Вінниччини, наприклад, «Мови різні -  душа 

одна», «У сяйві материнської любові», «Шевченко в народному мистецтві» та 

інших.
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Високий професіоналізм Тетяни Цвігун, її організаторський талант, 

вміння згуртувати колектив -  все працює на авторитет закладу і культури 

Вінниччини в цілому.

Внесок Тетяни Цвігун у справу національного відродження є вагомим і 

безперечним.

Переконаний, що, маючи такий потужний особистісний потенціал та 

величезний досвід роботи, Тетяна Омелянівна Цвігун повинна і надалі 

очолювати обласний центр народної творчості.

З повагою,

головиий редактор,

заслужен ий журналіст У країн и,

голова обласної організації НСПУ Вадим ВЇТКОВСЬКИЙ
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Рекомендаційний лист на Цвігун Т. О.

Вінницька обласна організація Національної спілки журналістів 
України впродовж років співпрацює з обласним центром народної творчості, 
яким керує Заслужений працівник культури України Цвігун Т. О.

Ми беремо участь у культурно-мистецьких заходах, акціях, виставках, 
пленерах, фестивалях, що їх організовує ОЦНТ з ініціативи Тетяни 
Омелянівни, яка є генератором ідей, ініціатором багатьох мистецьких 
проектів. Вважаємо, що тематичні та персональні виставки майстрів народної 
творчості, спрямовані на розвиток української культури, висвітлені в пресі, у 
радіо- та телепередачах, мають велике значення для збереження народних 
традицій. Найвищої похвали заслуговує видавнича діяльність ОЦНТ, 
особливо альманах «Світлиця», колись ініційований саме Т. О. Цвігун, де у 
нарисах висвітлено діяльність закладів культури на селі та яскравих 
особистостей на теренах Вінниччини, відтворено майстер-класи, поміщено 
розвідки науковців, журналістів та провідних методистів ОЦНТ. До речі, 
деякі з них є членами НСЖУ і беруть участь у творчих зустрічах та 
презентаціях, які організовує наша спілка.

Безумовно, багатогранна діяльність ОЦНТ, направлена на 
популяризацію та розвиток народної культури, успішно здійснюється саме 
завдяки керівництву Тетяни Цвігун, її професіоналізму та патріотизму.

Обласний осередок НСЖУ підтримує Цвігун Т. О. як кандидата на 
посаду директора Вінницького обласного центру народної творчості.

Голова правління обласної організаці 
журналістів, Заслужений журналіст > В.М.Паламарчук
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Олійнику А.Д.

Рекомендаційний лист 
на Цвігун Т.О.

Як колишня завідуюча редакції культурно-мистецьких 
програм ВДТ та автор проекту «Театр на городі», я впродовж 
багатьох років співпрацювала з обласним центром народної 
творчості, яким керує заслужений працівник культури України 
Тетяна Цвігун.

Разом ми провели чимало велелюдних заходів, як-от «Мамині 
рушники», «Хустка тернова», «Дзвони батьківських криниць», «На 
кордоні областей», «Єднаймося, люба родино», «Молитва за 
Україну».

Впевнена у тому, що завдяки таким фахівцям, як Тетяна 
Цвігун, на Вінниччині відроджуються надбання народної культури 
та пісенне багатство минулих століть. Спільно з ОЦНТ вдалось 
зафільмувати 8 тисяч українських пісень. Проекти «Скарби 

Поділля», «Різдвяне диво», «Свято фольклору ім. Гната Танцюри», 
«Міжнародне свято витинанки», «Мистецтво одного села» стали 
своєрідною візитівкою Вінниччини на всеукраїнських теренах. У 
співпраці з ОЦНТ вдалось створити унікальні телепроекти «Будьмо 
знайомі» та «Дивоцвіти», які чверть століття транслювались на 
Вінницькому державному телебаченні. Це тисячі героїв екрану, 
талановитих подолян. Можливо, завдяки цьому проекту, маленькі 
зірочки «Дивоцвітів» стали голосами України у всеукраїнських 
проектах.

Важко переоцінити діяльність Тетяни Цвігун в контексті 
українського духовного відродження.

З огляду на все, що зроблене колективом ОЦНТ в ім’я 
збереження і розвитку української культури, вважаю, що саме 
Тетяна Цвігун, яку по праву називають берегинею народної 
творчості, повинна очолювати цей заклад -  один з кращих в 
Україні.

Заслужений журналіст України 
Ганна Секрет £



Голові Вінницької обласної Ради 

Олійнику А. Д.

Мотиваційний лист

В зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора 
Вінницького обласного центру народної творчості, адресую цей лист конкурсній 
комісії.

У 1976 році я розпочала свою трудову діяльність в обласному центрі 
народної творчості. В грудні 1999 року я очолила цей заклад, маючи за плечима 
досвід методиста та завідувача відділом.

Насамперед реалізувала задум щодо перетворення ординарної, 
непримітної сторічної будівлі на зручне і затишне приміщення, інтер’єр якого 
відповідав би іміджу обласного центру народної творчості. Для цього було 
здійснено капітальний ремонт та перепланування кімнат, оформлення права 
власності на будівлю та земельну ділянку, встановлення енергозберігаючої 
системи опалення та кондиціонування, а також проведено комп’ютеризацію всіх 
робочих місць. Створення виставкової зали «Світлиця» і «Подвір’я майстра» 
сформувало образ Центру в культурному просторі України. Але не тільки. За 15 
років мого управлінського менеджменту змінилось не лише приміщення. Вдалось 
вивести на новий якісний рівень діяльність ОЦНТ, спрямовану на збереження та 
популяризацію народних традицій. Нині -  це справжній осередок культури та 
духовності. Про ОЦНТ пишуть, його показують, про нього розповідають, 
рекламують на теренах України.

Якщо до 1999 року в області проводили одне всеукраїнське та 2-3 
обласних свята, то тепер кількість культурно-мистецьких акцій сягає сотень 
заходів. Це 200 проектів, з яких 4 мають статус міжнародного, 12 -  
всеукраїнських і понад 80 обласних, в тому числі -  понад 50 виставок 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Все це допомагає 
пропагувати фольклорно-етнографічні традиції та підтримувати і розвивати 
традиційні ремесла Вінниччини.

Новим напрямком діяльності центру під моїм керівництвом стала 
видавнича діяльність. Започатковано видавництво щоквартального альманаху 
«Світлиця», що стало прикладом для наслідування іншим центрам України.

Мною зініційовано зібрання кращих зразків виробів народних 
майстрів Вінниччини з метою створення в майбутньому Музею народного
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мистецтва. Найціннішими експонатами є 8-ми метровий рушник «Вишивана доля 
Вінниччини», унікальна колекція подільських килимів, 2-метрова писанка, тощо.

Обласний центр народної творчості, очолюваний мною, став 
справжнім координатором всіх районних та сільських клубних заходів, 
методичною лабораторією. Одним з найбільших здобутків, на мою думку є 
згуртування потужного колективу, якому під силу здійснення будь-яких 
культурологічних проектів. В цей колектив влились молоді майстри. Обдарована 
молодь має власні здобутки, генерує ідеї розвитку ОЦНТ. В нашому закладі 
створені всі умови для підтримки молодих талантів.

Свою сильною стороною вважаю величезний досвід та високий рівень 
ключових компетенцій, які я готова, виходячи з внутрішньої потреби, спрямувати 
в ім’я розвитку української культури.

Успіхи, яких вдалось досягти на посаді директора, та належні 
результати роботи є основною рушійною силою моєї діяльності. Сприятливий 
мікроклімат в колективі, задля створення я кого я доклала всіх зусиль, допомагає 
жити і працювати. Культурно-мистецькі проекти, які реалізовує центр, 
відповідають викликам часу, вони працюють на загальну справу національного та 
духовного відродження України. І це є одним із головних мотивів щодо 
продовження моєї діяльності на посаді директора ОЦНТ.

Моїми пріоритетами на найближчі 5 років є:
виведення етнокультури Вінниччини на вищий щабель 

розвитку, завдяки вивченню, освоєнню і презентації світовій спільноті 
нематеріальної культурної спадщини регіону;

спрямування культурно-просвітницької діяльності центру на всі 
вікові соціально-демографічні групи;

напрацювання оптимальної моделі закладу культури на селі, що 
відповідав би вимогам часу та потребам громади, в контексті 
децентралізації та створення ОТГ;

пошуки шляхів до реалізації проекту створення на Вінниччині 
Музею народного мистецтва;

подальший розвиток видавничої діяльності.
Впевнена в своїх силах, буду рада можливості продовжувати свою 

професійну діяльність на посаді директора ОЦНТ, сподіваюсь на втілення 
нових задумів, обіцяю виправдати Вашу довіру.

Тетяна Цвігун


