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Виконуючоi обов'язки директора
Запорiзъкого мiського центру
народноi творчостi та культурно-
ocBiTHboi роботи <Народний дiм>
.Щавлад Свiтлани Анатолiiвни

Заява

ПрошУ допуститИ мене до участi у KoHKypci на посаду дирск.гора
ЗапорiзькогО мiськогО центру нароДноi творчостi та культурно-освiтньоi роботи
<народний дiм>. Ознайомлена iз визначеними обмеженнями, установленими
Законом УкраiЪи <Про запобiганrrя корупцii> та вимогами cTaTTi 21 Закону Украiни
<Про культуру> щодо особистоi вiдповiдальностi за достовiрнiсть iнформацii у
документах, доданих до цiсТ заяви.

!о заяви додаю наступнi документи:
- згоду на обробку персонаJIьних даних вiдповiдно до Закону Украiни <Про

захист персонiUIьних даних);
- автобiографiю, що мiстить прiзвище, iм'я та по батьковi, число, мiсяць, piK i

мiсце народження, iнформацiю про громадянство, вiдомостi про ocBiTy, трудову
дiяльнiсть, посаду (заlrяття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронноi пошти чи
iншого засобу зв'язку, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;. - копiю документа, що посвiдчуе особу;

- копiю документа про вищу ocBiTy;
- копiю трудовоi книжки;
- рекомендацiйнi листи довiльноi форми;
- мотивацiйний лист довiльноi форми.

JK .tt.zots С.А.!авлад
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Автобiографiя

Я, .Щавпад Свiтлана АнатолiiЪна, народилася . березня року в с.
Соколiвка, Вiльнянського раЙону, Запорiзькоi областi (Украiна), украiнка.

У 1993 роцi я вступила до 1 класу Запорiзького колегiуму <Елiнт> у
MicTi ЗапорiЖжя, а В 2003 роцi отрим€ша повну середню ocBiTy.

. У 2003 роцi вступила до Запорiзького нацiональпого унiверситету, i в
2008 роцi отримала диплом спецiалiста за кватriфiкацiею iсторик (вчитеrrь
icTopii).

З 2009 року почалася моя трудова кар'ера з посади спецiалiста 1

категорii вiддiлу органiзацii працевлаштування цаселення Правобережного
мiжрайоЕного центру зайнятостi м.Запорiжжя.

З 201 1 року працювЕlJIа головним спецiа;riстом вiддiлу мистецтва
навчально-просвiтницькоi роботи управлiння культури i мистецтв
Запорiзькоi MicbKoi ради.

у 2015 роцi мене було переведеЕо до Запорiзького мiського центру
народноi творчостi та культурно-освiтньоi роботи <народний дiм>r, на посаду
методиста l категорii. З жовтня 2018 року i по даний час виконую обов'язки
директора ЗМLЦ]ТКОР <Народний дiм>.

Одружена, маю доньку.
Hi я, Hi моТ близькi та рiднi до кримiнальноi чи адмiнiстративноi

вiдповiдальностi не притягувалися, в iноземствi iншоi держави не
перебрали.

Паспорт Mt , виданий fнiпровським рв умвС УкраiЪи в
Запорiзькiй областi 1 1. 10.2018 року.

Ресстрацiя:
' Фактично проживаю за адресою:

' Тел. моб.:
E-mail: sveetlana2 l 03 @gmaiI.com



yKPAiHA
дЕпАртАмЕнт культури I туризму зАпорвькоi MICbKoi рАди

ЗАПОРIЗЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА М5
69096 м. Запорiжжя, вул. Ладозька 18-а, тел./факс (061) 252-з1-59

Рекомендовани й лисТ Свiтла Hi Анатолiiвнi.Щавлад.

. ТимчасОво виконуюЧа обов'язки директора L{eHTpy творчостi <Народний
дiм> !авлад Свiтлана Анатолiiъна неодноразово реалiзува-,та масштабнi
культурно-мистецькi проекти, в яких брали участь учнi та викладачi здмш лъ5
та викладачi ММО <секцiя бандури>, а саме;

- 28.0б.2018р. - концерт до дня Конституцii Украiни (на територii IKK
<Запорозький Дуб>);

код СДРПОУ З68']8928

- 20.05.2019р. - Гма-концерт переможцiв III
коЕкурсу <Запорiзькi переливи
<Запорозький Дуб>);

Вiдкритого фестивалю-
(оrа територii IKKбандури>

- 07.09.2019р. - концерт учнiв ЗЩМШ ,J\!5, з нагоди 5-oi рiчницi 37
мотопiхотного батальйону (на територii IKK <Запорозький Щуб>)
тощо,

В ходi проведення даних заходiв проявила максимальну гнучкiсть,
професiоналiзм для того, щоб виконати поставленi завдання.

kpiM того, Свiтлана Анатолiiвна разом зi cBoiM колективом проводить
змiстовну культурно-просвiтницьку роботу, яка вiдома у *yoi.yprrory
середовищi MicTa. Bci цi заходи цiкавi та змiстовнi, що .uiд.rrrо npo
компетенцiю, професiйнiсть та вiдданiсть своiй справi тимчасово виконуючоi
обов'язки директора IfeHTpy творчостi <Народний дiм> !авлад С.А.

Хочу вiдзначити, що Свiтлана АнатолiiЪна вiдповiда-,,rьна, надiйна в
дiлових взасминах, мае якостi, якi спрямованi на спiльну робоry в командi,
толерантна й комунiкабельна людина в стосунках з колегами та громадою,В чlлому можу характеризувати .Щавлад с,А, ,* сумлiнного,
висококвалiфiкованого та перспективного керiвника.

!иректор ЗД4Ш Ns5,
куратор ММО <секцiя бандури>,
старший викладач Т.М.Степурко



Г р olvt а0 ська ор z aHi з ацiя
< ?апорiсrcuся, Пл аmфор.пла

зАпорlжжя
ПЛАТФОРМА
спlльllих дlй

Спiльнuх liil>
69006, Украiна, Запорiзька обл., м. Запорiжжя

проспект Металургiв, буд.2, прим.3
код €!РПОУ 42З7626З

л /р 260ОЗ49517 в ПАТ <ПУМБ> у м,Киiв,
мФо з34в51

Вих. N9 110/11/20'19

Вiлi 27 .1 1 ,2019

Рекомендацiйний лист

Вже бiльше року ГО (Запорiжя, Платформа спiльних дiй> спiвпрацюе iз 3МЦНТКОР кНародний

дiм>, виконувачем обов'язкiв директора у якому е Давлад Свiтлана Анатолilвна, 3а час спiвпрацi центру

творчостi та ГО (ЗПСД) Свiтлана АнатолiТвна проявила себе як креативний i цiлеспряlиований

спецiалiст, зав)+(ди готовий пiдтримати, прийняти участь, або допоl\4огти в питаннях органiзацii та

проведення рlзних творчих та культурних проектlв,

Хочеться вiдзначити особистi та професiйнi якостi

.О

-

мислення, вмiння структурувати iнформацiю, органiзовувати

областi реалiзацii культурноТ полiтики MicTa, Вiдчуваоться

авторитет i повагу у свого колективу та серед колег, цей

реалiзацii Bci запланованi справи iцiлi, Вона е акгивним уч

Дирекгор ГО <3апорiжжя, Платформа спiльних дiй)

С.А,Давлад: вiдповiдальнiсть, системне

роботу колекгиву, висока квалiфiкацiя в

tло Свiтлана Анатолiiвна мае великий

той керiвник, який виконуо iдоводить до

життя м, 3апорiжжя.

l,C, Магомедалiова

h,йр



пАцlопАльнА спlлкА
МАЙСТРlБ ПАРОДНОГО МИСТЕtЦБА

укрNпи
ЗАПОРIЗЬКИЙ ОБЛАСПИЙ ОСDРDДОК

69037, м.Залорiжlкя, вул. Лсонiда Жаботинського, 20, тел. (06l) 239-12-5З

27.1|.20|9

Рекомендацiйний лист

Запорiзький обласний осередок Нацiональноi спiлки майстрiв народного
мистецтва УкраiЪи пiдтримуе кандидатуру Давлад Свiтлани АнатолiТвни на
посаду директора Запорiзького мiського центру народноi творчостi та
культурно-освiтньоТ роботи (Народ{иЙ дiм).

Запорiзький обласний осередок нацiональноi спiлки майстрiв народного
мистецтва УкраiЪи вже багато poKiB спiвпрацюе з ЗМlЩ{ТКОР <Народний дiм>.
У 2019 було успiшно реалiзовано декiлька спiльних заходiв.

За перiод роботи на посадi виконуючого обов'язки директора закладу
ЗМЦНТКОР <Народний дiм>,Свiтлана Анатолiiвназарекомендувала себе як
iнiцiативний органiзатор з високим творчим потенцiалом, грамотним та
квалiфiкованим керiвником, який забезпечуе максимаJIьну ефективнiсть
дiяльностi творчого колективу. Мае великий досвiд роботи в галузi культури,
вiдрiзняеться високою працездатнiстю i е лiдером серед свого колективу. BMie
дуже швидко знаходити рiшення у скрутнiй ситуацii,

Свiтлаца АнатолiiЪна дуже комунiкабельна, цiлеспрямована та
позитивно ншIаштована людина. Завдяки цим якостям Bolta впевнено та плiдно
спiвпрацюе з творчими об'еднанrrями, нацiональцо-культурними товариствами
та громадськими органiзацiями.

Вважаемо, що дiловi якостi ,.Щавлад Свiтлани Анатолiiвни дають
можливiсть iй займати цю посаду.

Голова Запорiзького обласЕо

ffiосередку НСМНМУ с. Москаленко
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Рекомендацiйний лист

л 
Волонтерська група <AngelS> даним лисАнатолiiвну 

"u "оЫ оrректора змцнткор НУr"r^}"#;НДУС 
ДаВЛаД СВiТЛаНУ

Щентр народноi творчоgli y.r,i-Ho ..rlu.rpuu-. з Волонтерська група <AngelS>багато poKiB. За piK, що Свiтлана д"r.r";;Т;;;

f Н,*:}" ъ,н:_у р.б"Й ;;;;;;;;;"""1Ж#;fl Ъ#"."Тii"Н'т1
pi,,,.,""ry.i;.",;;;"Ж;-_;*T"";"J#;H;";T'H;,ff##ff 

J;ш;;Ё;iВолонтерська гпvпа,,j',|j_Ч:Ч] *"*о: iиrr"ч. пiдтримку з боку змцнткор<Народний дiм> в органiзацii свят та сР.стиЙiв що проводяться Волонтерськагрупа <AngeiS> що Свiтлана АнатолiiЪнu 
"rй керуе роботою закладу, спрямову€," 

ц1:,.:l.лть дл я п iлтри м.ки Волонтерська група <А ngel S >l],lдчува€ться особистий, професiйний пiдхiд керiйика до органiзацii кожногопроекту, чи то захiд загальномiського масштабу, чи фестиваль для людей зобмеженими можливостями.
Тому спiвпраця Волонтерська група <AngelS> з I_{eHTpoM народноi творчостi сдовготривалою, традицiйною i ефективною ба'гато poKiB.

З повагою, керiвник волонтерськоi групи <AngelS ю.ю.

\



укрАiнА
ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
ЗАПОРIЗЬКИЙ МУНIЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР ТАНЦЮ
вул. Лермонтова, 9, м. Запорiжжя, 69035, тел./факс (061) 2ЗЗ-10-8'7

e-mail: teatrzp@i.ua Код СДЩ

2'7 .1|.2019 Ns 21 З l 01 -20
Головi KoHKypcHoi KoMicii

Рекомендацiйний лист

Давлад Свiтлана АнатолiiЪна працюе в галузi культури з 2011 року.
Бiльше року займае посаду виконуючоi обов'язки директора Центру
творчостi <Народний дiм>. На данiй посадi показала високий piBeHb
професiоналiзму, гарнi органiзацiйнi здiбностi та таJIант мотивувати колектив
до творчоi спiвпрацi на досягнення результату.

За час роботи в <Народному домi>> е активним учасником культурних
подiй в MicTi. Брала активну )часть в пiдготовцi i проведеннi музичних
фестивалiв MicTa, та творчих проектах. Завжди е iнiцiативним
спiворганiзатором мiських заходiв культ}ри., присвячених нацiональним
святам, як ,Щень Пам'ятi та примирення, ,Щень Перемоги, ,,Щень Конститучii
тощо.

Свiтлана Анатолiiвна проявила себе як активний, досвiдчений,
високопрофесiйний керiвник при пiдготовцi та органiзацii локацii
<Козацький ярмарок) в рамках святкуванЕя Дня MicTa 20|9,
продемонструвавши креативний пiдхiд для створення святковоТ атмосфери
для мiстян та гостей MicTa.

С надiйним партнером та спiворганiзатором при проведеннi сумiсних
заходiв з закладами культури MicTa Запорiжжя,

.Щиректор -
художнiй керiвник театру л.с.нввЕровА



,,ОБлАсний мвтодичниЙ цЕнтр Itультури I мистЕцтвл
зАпорIзьк()] ()Бллсноl рлди

пр. Соборпий, l52, пI. Запорilкжя, 69(l()0, тел/факс (0612) 63-80-49, Tc,rr,63-81-56

с-nrtri|: qцlt@i;llr lДРtl ОУ 054tll 518

JZ 4Z Jr/g N9 04,/f/./В

КОМУIlАЛЬНЛ УСТАНОВА

Рекомеrrдацiйtlий JIист

Комунальна установа <обласний методи,tний це}Iтр культури i

мистецтва) Запорiзькоi обласIrоi ради да]lим листом рекоменду€ кандидатуру

,.Щавлад Свiтлагrу АнатолiTвгrу на lloca/ly дирек,гора змLIнткоР кНаролниЙ

дiм>, як досвiдченого, високопрофесiйIIого оргаr,riзатора рiзних мистецьких

заходiв, а такоя{ як активLIого, креагивного та принципового, творчого

керiв}Iика.
з особистоt-о досвiду зазначасN,tо, rцо свi,гJIана дгrатолiiвна _ грамотний

фахiвеuь, вiдповiдальна лlоди!Iа, вимоглиI]а до себе iдо пilt,llеглих, вболiвас за

.on,o 
"npuuy 

iза лrодей, N,tаtоLlи Lie лиrttс про(lесiйтri, а iTaKi особистi якостi,

"* 
цiп".прЙованiсть, вiдвертiс,гь, ул,rirrня виходити з конфлiктних ситуаuiй.

BBarKaeMo, що саме TaKi професiйнi керiвники, як Свiтлана Днатолiiвна,

повиннi керувати процесами, продов}куIочи гrайкрапli тралиuii та надбання в

культурнiй галузi, максимальIIо вiддаtочи свiй досвiдt, вмilrня та знаЕIня,
' 

Ёп.u".пu, що CBiTJIarta днатолiiвна tta t<ерiвltiй посадi про.Ilовжить

втiлювати розвиток мистеltLKo-KylIblyprroi'усlaItови. \4аксималbllo вiдлаlочи

свiй досвiд, навички. вмiltня ta зllalllllя. так як Botta Bo.1loлic лостатнiм

професiоналiзмом та якос,гями, якi llcoбxiltlIi Jlля викоЕIаl{ня дагlоi робо,ги,

tt:r N вlд------

Конкурснiй KoMicii

Т,в.о. директора о. зJiАтовА



ЗАПОРIЗЬКА MICьKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

ТЕРИТОРIАЛЬНИЙ ВIДДIЛ ОСВIТИ ОЛЕКСАНДРIВСЬКОГО РАЙОНУ
зАпорrзькА зАгАльноосвIтня школА

I-III ступЕнIв ль 15
зАпорIзькоi MIcbKoi рдди

зАпорIзько[ овлдстr
yкpaiнa, MicTo Запорi)юкя, 69002 вул, (Dортечна,68, тел.: (0б1) 764-55-55; 63-7Е-44; 764-1З-12

Iдентифiкацiйний код 2625I 024

Рекомендацiйний лист

Щавлад Свiтлана Анатолiiвна зарекомендувала себе як професiонд1 :i,*
високого рiвня з великим органiзацiйним досвiдом. Вона показала свою здатнiсть
з повною вiдповiдальнiстю пiдходити до поставлених завдань. виконувати своI
обов'язки якiсно та вчасно.

Свiтлана АнатолiiЪна в своiй роботi впроваджус HoBi креативнi творчi iдеi *L:
та заходи для створення сприятливих умов розвитку культурних i творчих
iнiцiатив. Виконуючи обов'язки керiвника застосовуе cBoi знання та навички для

розвитку та ефективноi роботи закладу.
;-, :i ]

Пiд час спiвпрацi з Щентром народноi творчостi наша органiзацiя вiдчула
вiдповiдальнiсть, активну життеву позицiю та компетентнiсть його керiвництва,
Тому вважаемо, що саме .Щавлад Свiтлана Анатолiiвна мае займати цю посаду.

27 .1|,20|9 р.

Щиректор ЗЗСО N9 Кириченко

Вик. Симаков !.О.

бз7844
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РЕКОМЕНДАЦIИНИИ ЛИСТ

flавлад Свiтлана Анатолiiвrrа - молодий, креативний спецiалiст з

високим piBHeM професiйноi пiдготовки, володiе iнформацiйними

методиками з органiзацii культурно-освiтньоi роботи i активно використову€

ix в своiй практицi.

Свiтлана Анатолiiвна - цiлеспрямований спецiа-,riст, завrкди готовий

пiдтримати, прийняти участь, або допомогти в питаннях органiзацiТ

безпосередньо наших задумiв, а також багатьох зага_lIьномiських культурних

проектiв.

За час роботи у ЗМЩНТКОР <Народний дiм> проявила себе' як

iнiцiативний органiзатор з творчим потенцiалом, високим piBHeM

вiдповiдальностi за доручену справу та результат cBoci працi.

За останнiй 2019 piK на плечi Свiтлани Анатолiiвни були покладено

багато нових задач в планi органiзацii як загаJIьно мiських заходiв так i

масштабних музичних фестивалiв, з якими вона разом з колективом центру

виконаJIа на вiдмiнно.



.Щавлад С.А. кмiтлива та комунiкабельна, ввlчлива та позитивна

людина, професiйно вирiшуе питання як органiзацiйного, так i мистецького

характеру.

Спiвпраця з центром народноi творчостi с ефективною та приносить

нашому колективу творч1 досягнення та морaшьне задоволення, тому

сподiвасмося i на подальшу спiвпрацю з центром, головою якого буде саме

о. В. остапенко

Свiтлана !авлад.

В.о. директора
кЗ (Пк <Титан>



мотивАцIIаIиir шлст

fl авлад Свiтлани АнатолiiЪни
Кандидата на посаду директора
КЗ Запорiзький мiський центр
народноi творчостi та культурно-освiтньоi
роботи <Народний дiм>

Я, .Щавлад Свiтлана АнатолiiЪна, подаю свою кандидатуру на конкурс iз
замiщення посади директора змцнткор <народний дiм> тому, що працюю
у галузi культ}ри BiciM poKiB, з яких чотири роки безпосередньо u дurrоrу
закладi та маю певний досвiд.

Протягом 2018- 2019 poKiB я е виконуючою обов'язки директора
змцнткоР <Народний дiм>. За час роботи на цiй посадi сформуваrа для
себе ocHoBHi принципи та засади дiяльностi центру, чiтко розумiю його
функцii та мету роботи, бачу для себе вектори розвитку центру народноi
творчостi на майбутне.

J4 PlI\ рUUUrи на lrосадl виконуючо1 ооов'язки директора центру, oKpiM
участi в органiзацiI та проведеннi загальномiських заходiв та фестивалiв,

За piK роботи на посадi виконуючоi обов'язки

започаткувала фестиваль <Козацький ярмарок>, який успiшно вiдбувся у
рамках святкування [ня MicTa 2019.

у планах MaIo цiлу низку творчих проектiв, якi маю
реа_,riзовувати шляхом участi в iнвестицiйних грантових програмах.

за час роботи в Змцнткор <народний дiм> була нагороджена:
2016 роцi грамотою вiд управлiння культури i мистецтв Запорiзькоi Micbkoi
Ради за активну участь у пiдготовцi та проведеЕнi зага-пьномiських заходiв до
.Щня MicTa 2016
2018 роцi подякою вiд Волонтерськоi групи <Angels> за допомогу i
пiдтримку в проведеннi заходiв для дiтей з особливими потребами.
2019 роцi подякою вiд дитячого будинку <Надiя> за пiдтримку i допомогу в
органiзацiT заходiв для вихованцiв дитячого будинку <Надiя>.
2019 роцi подякою вiд Асоцiацii нацiональних меншин Запорiзькоi областi за
допомоry в пiдготовцi та проведецнi фестивалю нацiональних культур
кЗапорiжжя сднас cBiT>
2019 роцi грамотою вiд департаменту культури i туризму Запорiзькоi Micbkoi
ради, за сумлiнну працю, якiсне виконання службових обов'язкiв та активну
участЬ у пiдготовцi та проведеннi заходiв на вiдкритих майданчиках у лiтнiй
перiод.

намlр

Щ,лвлад С.А.


