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Управління культури, національностей, 
релігій та туризму Луганської обласної 

державної адміністрації

Від 26.07.2021 №01-21/01134

Голові конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на заміщення 
вакантної посади директора 
комунальної установи «Лисичанський 
міський Палац культури»

Рекомендаційний лист

Цим листом управління культурі, національностей, релігій та туризму 
Луганської облдержадміністрації рекомендує на посаду директорки КЗ 
«Лисичанський міський Палац культури» Рясну Ганну Олександрівну, яка 
працює на цій посаді з 2016 року та зарекомендувала себе відмінним 
керівником, організатором, активним учасником художньсї самодіяльності.

У сфері культури Ганна Олександрівна вже 10 років. З 2014 року 
перетворила застарілий об’єкт культурної спадщини на сучасний молодіжний 
та громадський простір. За рахунок грантів створює нові можливості для 
професійного та особистісного розвитку не лише місцевої молоді, але й жителів 
Лисичанська загалом.

Завдяки наданим проектам у місті Лисичанськ було відкрито 
координаційний центр «Візьмемось за руки, друзі». Проведено ремонтні роботи 
кімнат для занять гуртківців Палацу культури після АТО на суму 50 000 доларів 
та організовано проведення 25 заходів соціального згуртування, до участі в яких 
було залучено близько 15 тис. осіб, у тому числі близько 1 тис. чоловік з числа 
ВПО та сімей АТО за фінансової допомоги Міжнародної організації з міграції за 
підтримки уряду Японії.

Відкрито український розмовний клуб «Думай українською» -  
майданчик для згуртування проукраїнськош населення; кімнату психологічного 
розвантаження «Ми разом» для надання ефективної медико-соціальної 
реабілітації ВПО з психічними розладами; центр дозвілля для людей з вадами
зопу та спмху «Ми пазом» лля яких ипилбані книжки з тттпифтом Брайля,
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спеціальні настільні ігри, слухові апарати за фінансової підтримки Міжнародної 
організації з міграції за підтримки уряду Японії.

Також відкрито комунікативний простір дозвілля «РохЬиЬ». У межах 
проекту проведено сім заходів під загальною назвою «Ореп-їезі вихідного дня», 
під час яких встановлено 6 лав примирення та 4 соціально важливі акції в 
різних куточках міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля; підписано 5 
меморандумів про співпрацю.

У рамках проекту «Допомога людям похилого віку» за підтримки 
Міжнародної організації Неіре А§е Іпіешаїіопаї створено платформу «Кому 
50+» для згуртування творчих людей, організації їх дозвілля, обміну думками та 
досвідом. Для них організовано безоплатні заняття фітнесом, вокалом, 
хореографією, декоративно-ужитковим мистецтвом, працює книгарня.

З травня по жовтень 2019 року займалася реалізацією проекту 
«Український Букет Народів» -  створення Інтеркультурних путівників із 
залученням громадян України різного соціального та етнічного походження в 
рамках конкурсної програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» 
Українського культурного фонду. У рамках проекту проводитиметься 
соціологічне дослідження, опитування, співрозмови з мешканцями міста, 
нетворкінги та воркшопи зі збору та упорядкування отриманої інформації та її 
узагальненню із залученням зацікавлених осіб з усієї України. За підсумком 
проведеної роботи створено інтеркультурну мапу та путівник, які містять у собі 
інформацію про співпрацю закладів культури та громадських організацій, 
неформальних угрупувань та об’єднань, представників національних меншин 
на території міста Лисичанськ.

З 2019 року реалізується проект зі створення мережі молодіжних 
платформ «МуРохНиЬ» -  ОЕЖКАТІСЖ СЕТ4ТК НЕІВ у міському Палаці 
культури. Діяльність хабу спрямована на забезпечення комфортних умов для 
неформальної освіти; проведення соціальних та культурних заходів, 
громадських обговорень та якісного проведення дозвілля і сприяє збагаченню 
внутрішнього світу молоді, надає можливість контактувати зі своїми 
однодумцями, обмінюватися думками, жваво спілкуватися -  це все, що потрібно 
для гарного настрою і вдалого проведення свого часу.

За підтримки Українського культурного фонду реалізований проект 
«Школа культурного менеджменту та креативних індустрій 2019».

23-26 жовтня в м. Івано-Франківськ Ганна Олександрівна пройшла курс 
навчання як фасилітаторка та тренер проекту. За результатами навчання стала 
тренером школи культурного менеджменту та креативних індустрій 2019 в місті 
Полтава, де навчала 100 осіб культурному менеджменту.
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У квітні 2020 року виграла грант на проведення міні-ініціативи, 
спрямованої на боротьбу з викликами, пов'язаними із протидією СОУШ-19 в 
рамках Програми ООН із відновлення та розбудови -  створення волонтерської 
швейної майстерні «Допоможи ближньому». Мета проекту -  це згуртування та 
допомога вразливим категоріям населення міста Лисичанськ, проведення 
інформаційної культурної роботи в соціальній мережі.

Проект з проведення глобального аналізу «Проблема формального та 
неформального дозвілля людей, стан місць та шляхи їх вдосконалення» має на 
меті проведення глобального аналізу методом анкетування, за результатами 
якого буде створено мапу формального та неформального дозвілля, на якій 
різними кольорами позначено ступінь їх стану для подальшого вдосконалення 
та залучення інвестицій. Проект реалізується в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії 
та Швеції.

З травня 2021 року реалізує проект «Створення відкритого простору для 
згуртування Му 8расе». Метою проекту є якісна організація дозвілля на 
свіжому повітрі, культурний розвиток, збільшення можливостей для творчої 
самореалізації дітей, молоді та дорослих, підвищення рівня зацікавленості 
жителів громади мистецтвом та культурою шляхом створення відкритого 
простору в м. Лисичанськ.

У вільний від роботи час Г анна бере участь у місцевих та 
всеукраїнських ініціативах, координує проекти, а ще навчається на тренінгах з 
проектного менеджменту, громадського активізму, молодіжного лідерства. У 
2018 році вона -  випускниця програми «Молодіжний працівник» -  УоиіІі\Уогкег 
ІЛегаіпе, за підтримки Міністерства молоді та спорту України, представництва 
ПРООН, Державного інституту сімейної та молодіжної політики спільно з 
Луганським обласним центром підтримки молодіжних ініціатив та соціальних 
досліджень. У 2018-2019 році -  випускниця програми «Академія культурного 
лідера», в ОоеіЬе-ІпзііґЩ ІЛегаіпе за підтримки Міністерства культури України та 
операційним управлінням Український центр культурних досліджень. У 2020 
році закінчила навчання на тренера-фасілітатора у школі громадської 
активності задля безпеки і згуртованості громад. У 2020 році -  випускниця 
програми «Молодь змінить Україну» за підтримки Фонду Родини Богдана 
Гаврилишина для державних службовців, представників місцевих органів влади 
і самоврядування. За відмінні результати відібрана представляти Фонд у 
Луганській області. У 2021 році -  випускниця академії молодіжної адвокацїї в 
рамках програми СИЛА.

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що Рясна Ганна Олександрівна в 
достатній мірі володіє науковими, організаційними, комунікативними
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навичками та досвідом керівника, необхідними для збереження ефективної 
діяльності та успішної роботи Лисичанського міського Палацу культури.

В. о. начальника Олександр КОЗЕНКО

Поліна Фєдуркіна 0500278183


