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ЗГ О Д А
на збір та обробку персональних дан их

я, .
народився (-лась) « ' . , ______ року, паспорт серії  , _________ _________  ______
шляхом підписання ц ього  тексту, відповідно до  Закону України «П ро захи ст  персональних даних» від І 
червня 2010  року №  2297-У1 надаю  згоду Вінницькій обласній  Раді на обробку моїх особистих  
персональних дан и х  у картотеках та для передачі даних з м етою  ведення кадрового діловодства, 
підготовки в ідпов ідно  д о  вимог законодавства статистичної, адмін істративної та іншої інформації з 
питань персоналу, а т а к о ж  внутріш ніх документів обласної Ради з питань реалізації визначених 
законодавством і колективним договором прав та о б о в ’язків у сф ер і трудових правовідносин і 
соціального захисту.
Зобов’язуюсь при зм ін і м о їх  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 докуг^^нтів 
для внесення моїх  н ових  о с о б и с т и х  даних до  паперової бази персональних даних.

« Перевірено»
Відповідальна о с о б а ___________________________________________________________________ (_____________________).

М. П.

Я /
і посвідчую, що отримав повідомлення про 
! включення інф орм ації про мене до 
І паперової бази пер сонал ьних даних з 

метою ведення к адрового діловодства,  
підготовки в ідп ов ідн о  д о  вимог 
законодавства статистичної,
адміністративної та ін ш о ї інформації з 
питань персоналу, а також  внутрішніх  
документів о б л асн о ї Ради з питань 
реалізації визначених законодавством і 
колективним д о го в о р о м  прав та о б о в ’язків 
у сфері трудових  правовідносин і 
соціального захисту, а також  відомості  
про мої права, визначені Законом України 
«Про захист п ерсонал ьних даних», і про 
осіб, яким м ої дані надаються, для 
виконання зазначеної мети.

року.

(підпис)

Повідомляємо, шо надані Вами відомості включені до бази 
персональних даних виконавчого апарату Вінницької обласної Ради з 
метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з 
питань персоналу, а також внутрішніх документів обласної Ради і 
питань реалізації визначених законодавством і колективним договором 
прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального 
захисту.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» 
суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його 
персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її 
володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до 
персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані, шо містяться у базі персональних 
даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, шо містяться у відповідній 
базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження 
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те. чи 
зберігаються його персональні дамі у відповідній базі персональних 
даних, а також отримувати зміст його персональних даних, шо 
зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки 
своїх персональних даних органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, 
передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу шодо зміни або знишення своїх 
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником иісї 
бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи с недостовірними.
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним 
приховуванням, ненаданням чи несвогчасним їх наданням, а також на 
захист від надання відомостей, шо с недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав шодо персональних даних до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до 
повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 
законодавства про захист персональних даних



Автобіографія

Я, Левицька Ірина Анатоліївна, громадянка України.

Дата народження ] р., м. Коростишів, Житомирської обл..

1984 р. закінчила середню школу №9 м. Коросгишева.

1988 р. закінчила музичне училище ім. В. Косенка у м. Житомир.

2001 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет
ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Музична педагогіка та 

виховання».

Трудову діяльність розпочала після закінчення музичного училища:

01.08.1988 р. була прийнята на роботу на посаду викладача в 
Вороновицьку дитячу музичну школу Вінницької обл..

16.11.1994 р. по переводу прийнята на роботу до Вінницької музичної 
школи №2.

19.08.2003 р. працювала у Вінницькій дитячій школі мистецтв 
«Вишенька».

22.08.2013 р. була звільнена з школи у зв’язку з виходом на пенсію по 
вислузі років.

08.07.2013 р. прийнята на посаду старшого наукового співробітника 
науково-дослідного відділу фондів за сумісництвом у Вінницький обласний 
художній музей.

02.09.2013 р. переведена на постійну роботу до ВОХМ.

01.11.2013р. переведена на посаду заступника директора з наукової 
роботи ВОХМ.

15.09.2015 р. звільнена з посади заступника директора ВОХМ за угодою 
сторін.

01.02.2016 р. призначена на посаду старшого інспектора з питань роботи 
навчальних закладів та розвитку професійного мистецтва відділу культурно- 
мистецьких установ управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

10.11.2017 р. звільнена з посади старшого інспектора з питань роботи 
навчальних закладів та розвитку професійного мистецтва відділу культурно-



мистецьких установ управління культури і мистецтв облдержадміністрації за 
власним бажанням.

Маю певні відзнаки за трудову діяльність.

Судимість відсутня.

Чоловік: Левицький Євген Володимирович р.н..
Донька: Левицька Аліна Євгеніївна р.н..
Донька: Левицька Юлія Євгеніївна р.н..



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Україна, 01054, м. Київ-54 
вул. Бульварио-Кудрявська, 20

тел. 486-24-60 
факс (044) 486-33-69 

е-таіі: ати@аса<ктіа.§ОУ.иа 
уу\уи'.аоасіетіа.£оу.иа

На № від
Голові Вінницької обласної ради 

Олійнику А.Д.

Шановний Анатолію Дмитровичу!

Вінницький обласний художній музей -  широко відомий в Україні 
заклад культури. Як один з провідних музеїв нашої держави, він отримав свій 
блискучий розвиток завдяки високопрофесійній, подвижницькій діяльності 
його засновника і незмінного директора протягом ЗО років, заслуженого діяча 
мистецтв України Безбаха Іллі Васильовича -  непересічної особистості, 
масштаб якої гідно оцінений в колах професіоналів та широкої 
громадськості.

Справу, яка зараз потребує гідного продовження, можна довірити 
тільки освіченому професіоналу, що володіє яскравими якостями керівника і 
глибокими знаннями в галузі художньої культури.

Ірина Анатоліївна Левицька, яка має значний стаж роботи у цій справі і 
певний час займала посаду заступника директора музею з наукової роботи, 
відома в мистецьких колах як талановитий митець, адміністратор, що під час 
роботи у музеї проявила себе широко та різнобічно. З її ініціативи в музеї 
були впроваджені і здійснені численні мистецькі проекти новаційного 
характеру. Гідно здійснюючи покладені на неї функції, сприяла реалізації 
складних завдань, пов’язаних з професійною діяльністю музею. Як спеціаліст 
високого рівня завжди мала авторитет і підтримку в колективі.

Національна академія мистецтв України вважає, що вона здатна 
забезпечити і в подальшому всі умови розвитку відомої в Україні музейної 
установи.

З повагою

Президент НАМ України, 
академік А.В. Чебикін
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Левицька 
Ірина Анатоліївна

закінчила у 2001 році Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю "Музична педагогіка та 
виховання" та здобула кваліфікацію вчителя музики.

Н.М: Шунда

25 червня 2001 р.

ВН №14503331 І
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1*1 Вінницька Обласна 
Щотижнева Газета

Р/р 26001000246086 ПАТ «Укрсоцбанк» м Київ МФО 300023, код 13331299, 
21021 м. Вінниця, Космонавтів, 23 
Тел./факс 43-57-88, 51-52-26 
Е-таїІ: да2Єїа@ЗЗкапаі.сот

Рекомендаційний лист

Вінницький обласний художній музей знаний в Україні та за кордоном 
високими досягненнями в усіх сферах музейної діяльності. Всім відомо, що це 
один з провідних музеїв України щодо зібрання цінностей. Організацією його 
функціонування і величезної кількості здобутків, що викликають почуття 
гордої поваги, вінничани зобов’язані засновнику і творцю -  Заслуженому діячу 
мистецтв України Безбаху Іллі Васильовичу.

Кандидатуру, яку ми пропонуємо на посаду директора музею сьогодні, 
схвально підтримає більшість митців -  вінничан: Левицька Ірина Анатоліївна -  
людина високої культури, безумовних професійних якостей. Як педагога, 
музиканта її поважають і безмежно довіряють батьки та вихованці. її  учні 
регулярно стають лауреатами загальноукраїнських та міжнародних конкурсів. 
Талант Ірини Анатоліївни у процесі навчання та виховання беззаперечний!

Ще працюючи заступником директора Вінницького обласного 
художнього музею вона показала себе висококваліфікованим спеціалістом, 
здатним ставити та вирішувати найскладніші завдання і в творчій, і в 
адміністративній сфері.

Як творчо обдарована особистість здобула заслужену популярність в світі 
музичного мистецтва, а як керівник, - на посаді заступника директора 
Вінницького обласного художнього музею. Вона блискуче здійснила численні 
мистецькі проекти, пов’язані з просвітництвом в області художньої культури, 
що мали позитивний резонанс на Вінниччині, залучили любителів та 
шанувальників класичної культури до розбудови культури Вінниччини загалом. 
Показники її роботи запам’яталися схваленням та визнанням.

Ірина Анатоліївна Левицька також має успішний досвід роботи в керівній 
структурі -  Управлінні культури і мистецтв Вінницької обласної державної 
адміністрації. Вона неодноразово ставала героїнею публікацій в газеті «33-й 
канал».

Висловлюємо сподівання, що Ірина Левицька, як претендент, вповні 
відповідатиме новій керівній посаді, а її здібності висококваліфікованого 
спеціаліста, які поважають і цінують, достойно будуть використані на благо 
розвитку культурних цінностей нашого Поділля.

'Ь&  " /95 2018 р.

№ /7^



Похвально, що вона приваблює і особистісними якостями -  твердістю 
характеру, порядністю, доброзичливістю, - рисами, які так необхідні сучасному 
керівнику і котрі в неї достойно на висоті.

Висловлюємо сподівання, що пропозиція цієї кандидатури 
заслуговуватиме на підтримку.



Мотиваційний лист  
кандидата на посаду директора  

Вінницького обласного художнього музею 
Левицької Ірини Анатоліївни.

Мета мотиваційного листа -  запропонувати Вам мою кандидатуру на 
посаду директора Вінницького обласного художнього музею.

У галузі культури працюю біля тридцяти років.
За 25 років викладацької діяльності маю значні досягнення, про що 

свідчать численні нагороди учнів-переможців різнорівневих конкурсів (понад 
60 нагород), а також вступ моїх вихованців до провідних мистецьких закладів 
України та світу -  Київську Національну музичну академію України 
ім. П.І. Чайковського, Харківський Національний університет мистецтв 
ім. І.П. Котляревського, Каунаський університет музичного виробництва 
(Литва -  здобули грант на безкоштовне навчання), Цюрихська вища художня 
школа (Швейцарія) та ін..

У 2013 році здобула перемогу в конкурсі «Вчитель року».
Вінницький обласний художній музей з багатою фондовою колекцією, 

яка глибоко і повно відображає історичні й культурні тенденції розвитку 
нашого краю, є своєрідною візитівкою міста. Завдячуючи засновнику та 
директору музею, Заслуженому діячу мистецтв України Іллі Васильовичу 
Безбаху, мистецтво минулого збережено, вивчається та презентується. В музеї 
бездоганно організована фондова, науково-дослідна, виставкова, науково- 
просвітницька діяльність, в якій відчувається стиль професіоналізму і смаку, 
властивий кращим європейським зразкам.

Працюючи на посаді заступника директора музею з наукової роботи, 
намагалась продовжувати традиції установи, а також реалізувати нові напрямки 
розвитку. За цей час проведено низку міжнародних, всеукраїнських проектів, в 
тому числі й мистецько-дослідних та соціальних. У проектах брали участь як 
знакові митці України, так і молодь.

Велика увага приділялась роботі з підростаючим поколінням. Були 
реалізовані масштабні творчі проекти, пов’язані з синтезом мистецтв. Серед 
них: арт-проект «Фарби музики, звуки живопису», «Сімейний арт-салон» за 
різними тематичними напрямами та інші, які завжди мали широкий резонанс, 
висвітлювались у засобах масової інформації, збирали широкі кола 
прихильників, адже у роботі для мене найважливішим є професійний підхід та 
праця на результат, що базуються на впровадженні кращих світових зразків із 
застосуванням власних здобутків та напращовань.

Здійснювалась співпраця з Національним науково-дослідним 
реставраційним центром України, Дирекцією художніх виставок України, 
провідними мистецькими інституціями України та зарубіжжя, благодійними 
фондами, навчальними закладами, громадськими організаціями, приватними 
підприємствами.

Але є ще багато ідей і планів, які чекають на впровадження, а також 
завдань, висвітлених у концепції розвитку музею, що вимагають професійного 
вирішення, потребують лідерських якостей, досвіду та знань в галузі культури.



Все це спонукає мене висувати свою кандидатуру на дану посаду з бажанням 
досягти нових результатів.

Моя багаторічна робота у галузі культури, рівень самоорганізованості, 
адміністративна практика, знання та вміння, досвід спілкування з мистецькою 
спільнотою сприятимуть збереженню кращих напрацювань та особливого 
стилю закладу, який схвально відзначається широкою вінницькою громадою та 
іноземними делегаціями. В подальшому розвитку художнього музею, 
зростанню кола його шанувальників намагатимусь, щоб мої плани та світогляд 
забезпечили модернізацію відомого закладу культури Вінниччини у 
відповідності до вимог часу.

Відчуваю в собі сили, бажання, натхнення для виконання цих важливих 
для держави завдань.

Маю нагороди від Вінницької обласної державної адміністрації та 
Вінницької обласної Ради, виконавчого комітету Вінницької міської рад

Сподіваюсь, що мою кандидатуру Ви розглянете і з точки зору 
професійної освіти в галузі мистецтва, що є необхідною умовою для 
очолювання закладу такого рівня.

З повагою,
Ірина Левицька


