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ЗГОДА
на обробку персональних даних

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення бази 
персональних даних та з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки 
відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 
інформації з питань персонал), а також з питань реалізації визначених 
законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема 
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, 
вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди: відомості 
про декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру та відомості про 
майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади 
державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї, автобіографічні дані, 
відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад 
сім’ї тощо), відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання, відомості 
про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров'я в межах, 
визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток дані, що 
підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про 
присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні 
дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки 
цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх 
професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії 
щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим 
суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного 
Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних 
даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних 
(стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази 
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 
персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до 
відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк 
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення 
моїх персональних даних.

(підпис)

с г



Автобіографія

Я, Погребняк Валентина Іванівна, народилась
Вінницької області. Громадянка України. 

Останні п ’ять років проживаю на території України.
Освіта вища.
В 1985 році закінчила Бохоницьку середню школу. Під час навчання 

брала участь в усіх культурно-масових заходах. З 1 по 10 клас була фізоргом. В 
1997 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю 
«Будівельник автомобільних доріг та аеродромів».

З 2018 року здобуваю освіту в Національній академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, навчання другого курсу магістратури Інституту 
практичної культурології та арт-менеджменту.

Трудова діяльність: 1999 -  2013 рр. -  приватний підприємець. З квітня 
2016 року -  заступник директора ОКИ «Вінницякіно». З 1 грудня 2017 року- 
в.о. директора комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури «Кіно- 
Поділля».

Громадська діяльність: з грудня 2013 року була учасником протистоянь 
на Майдані Незалежності. З квітня 2014 року -  засновник громадської 
організації «Народна самооборона Вінницького району». З серпня 2014 року -  
заступник начальника штабу громадської організації «Вінницька обласна 
народна самооборона». З 2014 року -  волонтерська діяльність допомоги в зону 
АТО, що включала й 41 поїздку з тижневими перебуваннями на бойових 
позиціях. З 2015 року висунута громадською організацією «Вінницька обласна 
народна самооборона» в Громадську раду при Вінницькій обласній раді 
заступником голови комісії з культури.

Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної чи адміністративної 
відповідальності не притягувались, під судом та слідством не перебували. В 
сім'ї психічнохворих немає.

о  о  а  піЛ(ЗГ'0 Ю  ’

)
19.08. 2019 року Погребняк В.І.



«Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України»
у Вінницькій області»

21100, м. Вінниця, вул. Дачна 3, (067)3928538;роЬгаіїтшкгаіпу@икг.пе1

Рекомендаційний лист

Ім'я та добрі справи волонтерки з Вінниці Валентини Погребняк (позивний «Перлинка») 
активістам Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО стало відоме з 
березня 2014-го року. Але відбулося це неспроста: жінка свідомо покинула підприємницьку 
діяльність і поїхала на столичний Майдан допомагати учасникам Революції Гідності. Дуже 
швидко ця діяльність розповсюдилася і на схід України, куди Валентина почала возити 
гуманітарну допомогу бійцям батальйону територіальної оборони «Київська Русь» та 
батальйону особливого призначення «Вінниця».

З тих пір на особистому рахунку пані Валентини 43 поїздки в зону АТО (ООС) у донецьку 
та луганську області з допомогою українським бійцям, переселенцям та біженцям, цікавими 
культурно-просвітницькими програмами, кіноконцертними заходами для молоді та дорослого 
населення, яке мешкає в зоні воєнних дій, відвідини вихованців Краматорського будинку 
малюка, загальноосвітніх навчальних заходів Луганщини та Донеччини.

Не сидить, склавши руки, Валентина Погребняк і у рідній Вінниці. Її знають, як 
волонтерку, що однією з перших допомагала постраждалим під час трагедії під Калинівкою, коли 
восени 2017 року вибухнули склади з військовими боєприпасами.

У березні 2019 року В. Погребняк організувала і провела у кіноконцертній залі «Вінтера» 
благодійно-мистецьку акцію «Незламна, сильна, чиста, мов роса, ти не вклонилася ні кулям, ні 
уламкам», під час якої були зібрані кошти на придбання подарунків жінкам-воїнам, медикам, 
поліцейським, волонтерам, котрі наразі продовжують нести службу в зоні ООС.

11 травня 2019 року у м. Шаргороді під час проведення міжнародного Дня матері, 
вшановуючи матерів загиблих воїнів, перебуваючи на посаді в.о. директора КЗ ЦКК «Кіно- 
Г1 од Ілля», Валентина Іванівна організувала професійну фотосесію та цікаву кіноконцертну 
програму для дітей та дорослих.

Активно співпрацює В. І. Погребняк із майбутніми фахівцями у галузі МНС та 
Департаменту поліції охорони, громадськими організаціями, дитячими будинками та будинками 
для людей похилого віку, центрами реабілітації дітей-інвалідів міста Вінниці й Вінницької 
області. Серед творчих досягнень Валентини Погребняк -  сприяння розвитку талановитих 
особистостей з числа письменників, співаків, театралів.

Нагороджена орденом Івана Богуна І ст., медаллю «За відвагу і самовідданість», медаллю 
«25-річчя виведення військ з Афганістану», грамотами та подяками військових частин, 
почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за безкорисну 
допомогу та підтримку бійців і добровольців, які в ході антитерористичної операції у важких 
боях відстоюють незалежність та європейське майбутнє нашої держави, за утвердження 
принципів милосердя і гуманізму та з нагоди Дня Соборності України.

Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО подає клопотання 
про рекомендацію кандидатури В. І. Погребняк на посаду директора комунального закладу 
«Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля».

Голова ГО «Всеукраїнської спілки 
учасників бойових дій в АТО 
«Побратими України» у Вінницькій Роман Смішний



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНА 
м. ВІННИЦЯ

МКП «КІНОТЕАТР «РОДИНА»
р/р 26001212002864 
АБ «Укргазбанк» МФО 320478 
ідентифікаційний код 02405178 
№ 89 від 21 серпня 2019 р

21050 м. Вінниця, вул. М.Оводова. 47
тел. 61-16-76 (тел./факс), 67-07-24

Конкурсній комісі 
Вінницької обласно 

адміністрації

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Адміністрація МКП «Кінотеатр «Родина» ось вже більше п’яти років 
чудово знає Валентину Іванівну Погребняк, як кваліфікованого фахівця, 
порядну і відповідальну людину, яка постійно вчиться, не перестає 
вдосконалювати свої професійні і творчі здібності.

За період роботи В. І. Погребняк в ОКП «Вінниця-кіно» на посаді 
заступника директора за її активної участі й допомоги у кінотеатрі проведено 
низку культурно-масових заходів і цікавих проектів, серед яких 
«Мультимарафон», «Відкритий кіно-простір», «Дивись українське!», 
«Кіногуморина» (до Дня сміху), «Україна єдина і неподільна» (до Дня Соборності 
України), «Герої не вмирають!» (вшанування пам’яті Небесної Сотні та воїнів 
ООС), «Мужність і біль Чорнобиля» (до 30-річчя Чорнобильської трагедії), «Я -  
волонтер» (з нагоди Всесвітнього Дня волонтера), а також фестиваль 
українського кіно, у рамках якого КЗ ЦКК «Кіно-Поділля» за ініціативи 
Валентини Погребняк створена і продемонстрована виставка ретро-експонатів 
вітчизняного кіно XX сторіччя. Успішно і продуктивно співпрацювала під час 
організації та проведення фестивалю «ХІІ-ті дні польського кіно».

Високий професіоналізм, чудові організаторські здібності, вміння 
співпрацювати з партнерами -  це лише невеликий перелік людських якостей, 
притаманних Валентині Іванівні, що помітили упродовж року7 роботи жінки на 
посаді в. о. директора КЗ ЦКК «Кіно-Поділля» її колеги, працівники. 
Сподіваємося, що саме ці позитивні риси стануть у нагоді під час діяльності 
В. І. Погребняк на посаді директора установи.

Адміністрація МКП «Кінотеатр «Родина» має надію й на подальшу
лендує її кандидатуру на

посаду^дішеУго^а комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури

Г. П. Бондар
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ДОВІДКА

про присвоєння ідентифікаційного номера 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М.ВІННИЦІ 

повідомляє, що ПОГРЕБНЯК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

одержав(па) ідентифікаційний номер 
>тадатгтт Державного укра ін>г— ‘.-'.і і д н и ' даитг; 
'заповнених ним (нею) в обліковій картці.
Дата занесення до Державного реєстр/ Фізичних осіб — 17/02/1999

Довідка видана для /іред'явленья г< органи державної реєстрації, 
у с т а н о ви бай к і в та д нш.

я .я - - . / \
ГРУШКО 8.Д.

Ддпнс) (прізвище та ініціали начальника відділу
Державного реєстру Фізичних осіб 

30/08/1999
14177

279956
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Конкурсній комісії 
Вінницької обласної 
державної адміністрації

Мотиваційний лист

Ціль цього мотиваційного листа —  запропонувати вам свою кандидатуру на посаду 
директора комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури «Кін о-Поділ ля», оскільки 
саме кіномистецтво та культура є одними з пріоритетних напрямків моєї щоденної діяльності

З 2014 року мене обрали заступником керівника громадської організації «Вінницька 
обласна народна самооборона», де я була організатором культурної та просвітницької роботи.

З квітня 2016 року на посаді заступника директора ОКП «Вінницякіно» я створила та 
реалізувала проекти кіно-екскурсій «Кіно було, є і буде», «Українські кіно-канікули», ініціювала та 
провела кіноконцертну програму національно-патріотичного виховання в дитячому 
оздоровчому таборі ім. Ю. Рябчинської та в кінотеатрі «Родина», де самостійно зібрала 190 
школярів Вінницького району. На підтримку дітей-інвалідів організувала новорічні та різдвяні 
розважальні благодійні заходи «Кіно-ігрова програма Святого Миколая та Подоляночки», для 
мешканців буцинків геріатричного типу м. Тиврів та м. Вінниця створила «Кіно-гуморину» з 
демонстрацією короткометражних уривків кінокомедій та залученням аматорських колективів 
Вінницького району.

Реалізуючи свій творчий потенціал, я започаткувала фестиваль «Кіно-вечорниці «По 
обидва береги Бугу», метою якого є гуртування людей навколо екологічної проблеми - 
забруднення річки Південний Буг. Масштабний захід проходив у с. Щітки та с. Ксаверівка 
Вінницького району за підтримки очітьників місцевих громад. До дня українського кіно провела 
флешмоб за участю аматорів Вінниччини, котрі продемонстрували справжнє обличчя 
української європейської сучасності у художньому фільмі «Весілля в Малинівці».

Триває постійна співпраця з відділами культури ОТГ щодо популяризації українською 
кіно-продукту За 2018 рік на посаді в.о. директора в КЗ ЦКК «Кіно Поділля» я зі своїми 
колегами провела величезну кількість заходів з патріотичного виховання дітей та молоді. Мені 
небайдужа подальша доля підростаючого покоління, тому сповнена бажання і рішучості зробити 
усе можливе для покращення розвитку свідомості підлітків. Реалізовуючи таку мету, мною були 
проведені заходи в загальноосвітніх школах Вінницького району та м. Вінниці з популяризації 
здорового способу життя із демонстрацією профілактичних, науково-популярних та 
документальних фільмів. \  vp.

Спітьно з громадськими організаціями до 25 річчя повггряно-десантних військ у місті 
Вінниці я й мої колеги організовували та проводили цікаві культурно-масові заходи, зокрема 
«Народна сцена». У травні 2015 року у центральному парку культури та відпочинку я ініціювала 
благодійний марафон на підтримку захисників України «Повертайся живим!».

З 2015 року громадською організацією «Вінницька обласна Народна Самооборона» 
висунута в Громадську раду при Вінницькій обласній раді заступником голови комісії з 
культури. : ;*::гіу :•

З грудня 2017 року, виконуючи обов’язки директора новоствореного КЗ ЦКК «Кіно 
Поділля», організувала та провела захід, приурочений до Всесвітнього дня волонтера, 
презентувала власний фільм «Я - волонтер» про дітей волонтерів Вінниччини. Створила 
ретро-кіно-фото музейну виставку минулого сторіччя.

Головним моїм завданнямгіяа сьогоднішній день є популяризація українського 
кінопродукту в ОТГ Вінниччини,'З якими ми наразі активно співпрацюємо. З цією метою 
Запрошуємо до спільної діяльності очільників громад, директорів шкіл, маємо можливості 
виїхати до них, продемонструвати в гарній якості фільми вітчизняного виробництва. Вважаю,

:і: з <:> v  -і ; п п н і : г . ї  ; > к " г

т : ?  -іі луші-т;: т.г
г ‘ і ■ і : : рок у '': и ? 11: . як '



.1; ;].р

и
що це важливий крок для духовного і патріотичного виховання не лише молоді, а й людей усіх

У нас склалися гарні стосунки зі студентами навчальних закладів, курсантами 
Вінницького вищого професійного училища .. Департаменту поліції охорони та 
військовослужбовцями військових частин Вінницької області Ми буваємо у них, і вони -  у нас в 
гостях, разом переглядаємо кіно-літератури і заходи, приурочені українським письменникам, які 
проводились спільно з громадськими організаціями. Гарні слова подяки від багатьох глядачів 
залишила кіноконцертна програма до Міжнародного Дня 8 березня «Жінка, матір, воїн», що 
відбулась у кіноконцертній залі «Вінтера». У ній взяли участь митці слова, співаки, воїни, 
благодійники, вихованці Вінницької музичної школи №2. г . ;

Наразі працюю над кінопроектами «Відродження культурних цінностей», «Знаменні * 
дати Вінниччини». Спільно із громадськими організаціями проведено культурний захід 
пам’яті Тараса Григоровича Шевченка.

КЗ ЦКК «Кіно Поділля» має потужну базу, що дозволяє втілювати в реальність 
різноманітні кіно-просвітницькі проекти. Саме зараз, коли держава повернулась обличчям до 
українського кіномистецтва та почала виділяти кошти на створення власного кіно, ми тут, 
безпосередньо на місцях, повинні максимально популяризувати вітчизняні здобутки та зробити 
все можливе, аби якнайбільше людей побачило кіно українського виробництва. Моя мета -  
створювати власне кіно, залучати до всебічної співпраці студентів, майбутніх кіно-фахівців із 
вищих училищ культури.

Знання та досвід, отримані в процесі роботи, дали мені змогу усвідомити, що найкраща 
професія для мене - це та, що допомагає нести людям радість насолоди кіномистецтвом та 
культурою. Ця робота дуже цікава мені, тому що передбачає спілкування з людьми і можливість 
всебічного розвитку.

Прагнення стати хорошим спеціалістом у своєї галузі спонукає мене до постійного - 
самовдосконалення, тому я готова викладатися на всі 100%, щоб отримати найкращий 1 
результат у діяльності просвітницького закладу, бути корисною суспільству

вікових категорій.

19.08.2019 року Погребняк В.І


