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ЗГОДА
на обробку персональних даних

. .  /  • (прізрище, ім’я по батькові)
(народився _________ _ — 19с___ г зку, паспорт серія ,< №__________
виданий

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 персоналу, 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.
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Автобіографія

Я, Погребняк Валентина Іванівна, народилась с.
Бохоники, Вінницького району, Вінницької області, і ромадянка України, 
останні п’ять років проживаю на території України.

Освіта вища.
В 1985 році закінчила Бохоницьку середню школу. Під час навчання в 

школі брала участь в усіх культурно-масових заходах школи. З 1 по 10 клас 
була фізоргом. В 1997році закінчила Український транспортний університет по 
спеціальності будівельник автомобільних доріг та аеродромів.

Трудова діяльність: 1999 -  2013 р. -  приватний підприємець. З квітня 
2016 року заступник директора ОКП «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 «Вінницької обласної народної 
самооборони». З 2014 року волонтерська діяльність допомоги в зону АТО з 
них 41 поїздка 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 по культурі.

Розлучена. Маю сина 27 років.
Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності не притягались, під судом та слідством не перебували. В сім'ї 
психічно хворих немає.

21.03.2018 року Погребняк В.1.



паспорт громадянина хкраіни 
паспорт гражданина хкраиньї
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Ленінським РВ УДМС
Фотокартка вклеен а  Фотокарточка вклеенаУкраїни у Вінницькій обл.
Ленинским РО УГМС 

Украинн в Виннидкой обл.
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Конкурсній комісії 
Вінницької обласної державної 
адміністрації

Мотиваційний лист

Ціль мого мотиваційного листа —  запропонувати Вам свою кандидатуру на посаду 
директора комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля». 
Оскільки кіномистецтво та культура є одним з основних напрямків в моїй діяльності.

З 2014 року була обрана заступником керівника громадської організації «Вінницької 
обласної Народної Самооборони», де була організатором культурної та просвітницької 
роботи.

З квітня 2016 року на посаді заступника директора ОКГІ «Вінницякіно», я створила та 
реалізувала проекти: кіно-екскурсії «Кіно було, є і буде», «Українські кіно-канікули», була 
проведена кіноконцертна програма національно-патріотичного виховання в дитячому 
оздоровчому таборі ім. ІО. Рябчинської та в кінотеатрі «Родина», де самостійно зібрала 190 
школярів Вінницького району. Організувала новорічні та різдвяні розважальні благодійні 
заходи «Кіно-ігрова програма Святого Миколая та подоляночки» на підтримку дітей 
інвалідів. Створена «Кіно-гуморина» з короткометражними уривками кінокомедій із 
залученням аматорських колективів Вінницького району для будинків геріатричного типу м. 
Тиврів та м. Вінниця.

Реалізуючи свій творчий потенціал, я створила фестиваль «Кіно-вечорниці «По 
обидва береги Бугу», метою якого є згуртування людей навколо екологічної проблеми - 
забруднення річки Буг. Фестиваль був проведений в с. ІЦітки та с. Ксаверівка Вінницького 
району, за підтримки очільників місцевих громад. До дня українського кіно створила 
флешмоб за участю аматорів Вінниччини та показали справжнє лице української 
європейської сучасності художнього фільму «Весілля в Малинівці».

Мені не байдужа подальша доля наших дітей, підлітків, тому сповнена бажання і 
рішучості зробити можливе для покращення розвитку їх свідомості, мною були проведені 
заходи в ЗОІ1І Вінницького району та м. Вінниця за здоровий спосіб життя із демонстрацією 
профілактичних документальних фільмів.

Спільно з громадськими організаціями до 25 річчя ВДВ у місті Вінниця організували 
та провели культурно-масові заходи, зокрема «Народна сцена». У травні 2015 року у Ц П К 
та відпочинку створила благодійний марафон на підтримку захисників України «Повертайся 
живим».

З 2015 року висунута громадською організацією "Вінницька обласна Народна 
Самооборона" в Громадську раду при Вінницькій обласній раді заступником голови комісії 
по культурі.

З грудня 2017 року виконуючи обов’язки директора новоствореного КЗ ЦКК «Кіно 
Поділля» організувала та провела захід приурочений до Всесвітнього дня волонтера та 
презентувала свій власний фільм «Я волонтер» про дітей волонтерів Вінниччини. Створила 
ретро-кіно-фото музейну виставку минулого сторіччя. Головна задача цс популяризація 
українського кінопродукту в ОТГ Вінниччини з якими розпочали працювати. З цією метою 
запрошуємо до співпраці очільників громад, директорів шкіл. Маємо можливості виїхати на 
місце, продемонструвати в гарній якості фільми, вважаю, що це важливий крок для 
патріотичного виховання молоді. Дружня співпраця з студентами, курсантами Вищого 
училища департаменту поліції охорони та військових частин Вінницької області. Кіно - 
літературні заходи приурочені українським письменникам, які проводились спільно з 
громадськими організаціями. Кіноконцертна програма приурочена до Дня 8 березня «Жінка- 
матір воїн» залишила гарні слова подяк від глядача. В даний час працюю над кінопроектом



«Відродження культурних цінностей», «Знаменні дати Вінниччини». Проведено спільно із 
громадськими організаціями культурний захід пам’яті Тараса Григоровича Шевченка.

Позаяк в нас є потужна база «Кіно-Поділля» на якій можна втілювати в життя 
різноманітні кінопроекти.

Саме зараз, коли держава повернулась обличчям до українського кіномистецтва та 
почали виділятись кошти на створення власного кіно, ми тут, безпосередньо на місцях, 
повинні максимально популяризувати та зробити все можливе, аби якнайбільше людей 
побачило кіно власного виробництва. Моя мета -  створювати власне кіно та залучати 
студентів, майбутніх кінофахівців, до співпраці з вищих училищ культури.

Знання, досвід, отримані в процесі роботи, дали мені змогу освідомити, що найкраща 
професія для мене, це та, яка допомагає нести людям радість від зіткнення з кіномистецтвом 
та культурою. Ця робота дуже цікава мені, тому що вона передбачає спілкування з людьми і 
можливість необмеженого розвитку!

Прагнення стати хорошим спеціалістом у своєї галузі підштовхує мене до постійного 
саморозвитку та самовдосконалення, тому я готова викладатися на 100 %, щоб отримати 
найкращий результат у діяльності закладу, бути корисною суспільству.

З повагою, Погребняк Валентина Іванівна

21.03.2018 року Погребняк В.І.
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ГРО М АД СЬКА  СПІЛКА 
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ

ДІЙ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО »

21050, місто Вінниця , вулиця Соборна,72 офіс 113, телефони: 38(068) 641 60 11, +38(093) 505 78 32 
е-шаіі: и Ь с іу .а їо Ф й та іІ.со т; ІіНр://иЬсі-УОІ-а{о.оге; ІЩр5://щщщ.<:асеЬоок.сот/Всеукраїнське обеднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО - Вінниця-371299859745611/ Ідентифікаційний код 39906289,
Розрахунковий рахунок ІІАІ\І(Українська гривня): 26000055326505,1)50: 26002055325270,ЕІІК: 26005055317348 в ПАТ «ПРИВАБАНК»

міста Вінниця, МФО 302689

Рекомендую Погребняк Валентину Іванівну на посаду директора комунального 
закладу «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля», як досвідчену, 
високопрофесійну людину, прекрасного управлінця, організатора різних мистецьких 
проектів, а також як активного діяча.

Погребняк В.І. є членом Громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників 
бойових дій та волонтерів АТО», з початку Антитерористичної операції на сході країни 
приймає активну участь у волонтерському русі. Самостійно організовувала збір та 
доставлення необхідної допомоги на передові позиції ЗСУ та спецпідрозділів поліції під 
час АТО. Також організовувала концерти на підконтрольній України території, створила 
на каналі ВДТ «ВІНТЕРА» програму «Самооборона -  інфо», в якій висвітлювала події в 
зоні проведення АТО.

За час АТО нагороджена була Почесною грамотою Вінницької обласної 
адміністрації, орденом Івана Богуна І ступеня, медаллю «За мужність та самовідданість», 
пам’ятною медаллю «25 років виведення військ з Афганістану», грамотами та подяками 
командирів батальйонів ЗСУ.

Діяльність Валентини Іванівни є великим внеском у розвиток громадянського 
суспільства на території не лише Вінниччини, але й усієї України, підтримання 
патріотичного духу, свідомості громадян та збереження національної історично- 
культурної спадщини держави.

Впевнений, що Погребняк Валентина Іванівна на новій керівній посаді продовжить 
втілювати розвиток кіно- мистецької установи, максимально віддаючи свій досвід, навики, 
вміння та знання.

Зважаючи на позитивний досвід роботи, рекомендую Погребняк Валентину 
Іванівну на посаду директора комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури 
«Кіно-Поділля», так як вона володіє достатнім професіоналізмом, знаннями та якостями, 
які необхідні для виконання даної роботи.

26.03.2018 м. Вінниця

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Голова правління А. М. Слівінський



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНА 
м. ВІННИЦЯ

МКП «КІНОТЕАТР «РОДИНА»
р/р 26001212002864 21050 м. Вінниця, вул. М.Оводова, 47 

тел. 61-16-76 (тел./факс), 67-07-24АБ «Укргазбанк» МФО 320478 
ідентифікаційний код 02405178 
№ 39 від «26 » березня 2018 р

Начальнику управління культури 
та мистецтв Вінницької обласної 
державної адміністрації 
Городинському С.С.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Адміністрація МКП «Кінотеатр» Родина» рекомендує на посаду 
директора комунального закладу «Центр кіномистецтва та культури «Кіно- 
Поділля».

За період роботи в ОКП «Вінницякіно» Погребняк Валентини 
Іванівни заступником директора при її активній участі і допомозі в 
кінотеатрі було проведено цілий ряд масових заходів та проектів: 
«Мультмарафон», «Відкритий кіно простір», «Дивись українське», 
«Кіногуморина», «Герої не вмирають», «Мужність і біль Чорнобиля» - до 30- 
річчя Чорнобильської трагедії, «Україна єдина і неподільна», «Я -  волонтер» 
та фестиваль українського кіно.

Успішно і продуктивно Валентина Іванівна співпрацювала під час 
організації та проведення фестивалю «12-і дні польського кіно».

Високий професіоналізм, організаторські здібності та вміння 
співпрацювати з партнерами -  це якості, притаманні Валентині Іванівні. 
Саме ці якості стануть у пригоді під час роботи на посаді директора КЗ ЦКК 
«Кіно-Поділля».

Адміністрація МКП «Кінотеатр «Родина» сподівається і на подальшу 
співпрацю з Погребняк Валентиною Іванівною і рекомендує її на посаду 
директора комунального закладу «Центр кіномистецтва та кульгури «Кіно- 
П піі:іія»: Т Ч  \

Г.П.Боднар


