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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, КОЗИНСЬКА Валерія Олександрівна, пропоную до розгляду мою 

кандидатуру на посаду директора комунального закладу «Палац культури 

ім. В. М. Сосюри м. Лисичанська». Підставою для цього є успішне 

керування закладом протягом 5 років.

За період попереднього контракту колектив та заклад вийшли на новий 

престижний рівень. Зросла кількість відвідувачів, учасників колективів, виріс 

рівень якості надання культурних послуг населенню, розширився спектр 

послуг, гуртків, клубів за Інтересами.

Колектив неодноразово був нагороджений подяками та грамотами за 

високій рівень професіоналізму. Нагороди колективу та особисті досягнення:

- Диплом від Луганської обласної державної адміністрації Луганської 

обласної військово -  цивільної адміністрації Управління культури, 
національностей та релігій ЛОДА Луганського обласного центру 

народної творчості «Фестиваль народної іграшки та гри», 

нагороджується творчий колектив комунального закладу Палац 

культури ім. В.М,Сосюри м. Лисичанська» за участь, вагомий 

внесок у розвиток і популяризацію культурної спадщини та



формування інтересу до українських народних традицій у молодого 

покоління

Диплом від Військово-цивільної адміністрації м. Севєродонецьк, 

нагороджується Валерія Козинська за зайняте І місце у міському 

відкритому конкурсі-фестивалі «Наша надія -  мир на Донбасі!» 

Подяка від Луганського обласного центру народної творчості, 

нагороджується КЗ «Палац культури ім. В. М. Сосюри м. 

Лисичанська» м. Лисичанськ Луганської області, за формування 

шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни та всіх 

захисників Вітчизни, участь у обласній патріотичній акції «Пам’ять 

про героїв нас єднає» присвяченій Дню пам’яті та примирення і Дню 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 2020 рік 

Диплом від Луганської обласної державної адміністрації Луганської 

обласної військово -  цивільної адміністрації Управління культури, 

національностей та релігій ЛОДА Луганського обласного центру

народної творчості, нагороджується творчий колектив комунального
. >закладу «Палац культури їм. В. М. Сосюри м. Лисичанська»

Луганської області, за участь, вагомий внесок у розвиток і

популяризацію культурної спадщини та формування інтересу до

українських народних традицій у молодого покоління, 2020 рік

Подяка від Луганського обласного центру народної творчості,

нагороджуються працівники комунального закладу «Палац культури

ім. В. М. Сосюри м. Лисичанська» за розвиток, популяризацію

традицій аматорського вокального та інструментального мистецтва

та участь в Інтернет -  акції «Мелодія весни», 2020 рік

Диплом від Військово-цивільної адміністрації м. Севєродонецьк,

нагороджується Лоліта Глотова та Валерія Козинська за зайняте II
, , , .

місце у міському відкритому конкурсі -  фестивалі «Наша надія -  

мир на Донбасі!»

Подяка від Командира військової частини А3091, полковника-



Андраника Гаспаряна, колективу КЗ «Палац культури ім. В. М. 

Сосюри м. Лисичанська»

Подяка від Управління культури національностей та релігій 

Луганської обласної державної адміністрції, нагороджується КЗ 

«Палац культури ім. В, М. Сосюри м. Лисичанська» Луганська 

область за збереження й популяризацію культурної спадщини, 

народних традицій, самобутності національних культур Луганщини, 

2020 рік

Книга Рекордів України, диплом, нагороджується Комунальний 

заклад «Палац культури ім. В. М. Сосюри м. Лисичанська», за 

встановлення рекорду України, категорія «Благодійна діяльність, 

масові заходи» - одночасне виконання українського народного 

танцю найбільшою кількістю хореографічних колективів з міст і 

районів Луганської області. У рамках проведення обласного 

фестивалю «Луганщина -  це Україна!», 02 червня 20218 рік 

Грамота від Виконавчого комітету Лисичанської міської ради, 

нагороджується колектив КЗ «Палац культури ім. В. М. Сосюри м. 

Лисичанська», за творчу активність, популяризацію мистецтва, 

вагомий особистий внесок у розвиток культури міста та з нагоди 

Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного 
мистецтва, 2017 рік

Грамота від Голови Всеукраїнського Союзу громадських об’єднань 

учасників бойових дій, антитерористичної операції ветеранів 

військової служби та правоохоронних органів генерала-полковника 

В. М. Палія, нагороджується директор комунального закладу 

«Палац культури ім. В. М. Сосюри м. Лисичанська» за активне 
сприяття у організації і проведенні 12 грудня 20217 року в м. 

Лисичанськ Луганської області культурно-патріотичних заходів у 

рамках Програми «Схід-Захід-Україна-ЄДИНА», дієву підтримкку 

інвалідів війни, учасників бойових дій, ветеранів, пенсіонерів і



членів їх сімей, 2017 рік

- Подяка від міського голови м. Новодружеськ А, М. Гайдукова, 

колективу ДК ім. В. М. Сосюри, за організацію та проведення у 

місті Новодружеську заходів, присвячених Дню Перемоги -  9 

травня 2019 року

- Подяка від Голови ветеранської організації заводу «Мехскло», 

колективу Палацу культури В. М. Сосюри та директору Козинській 

Валерії Олександрівні за вагомий особистий внесок у підтримку, 

розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, 

турботу про спадкоємність поколінь, багаторічну сумлінну працю, 

активну життєву позицію

- Подяка від в.о. директора Лисичанського територіального центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), висловлюється 

Козинській Валерії Олександрівні за плідну співпрацю та особистий 

внесок у волонтерську роботу, за підтримку тих, хто потребує допомоги, 

та з нагоди дня волонтера

Колективи художньої самодіяльності неодноразово ставали
*

переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та 

фестивалів.

Протягом мого керування закладом було відремонтовано дах будівлі, 

проведено капітальний ремонт туалетів, часткова заміна теплопостачання, 

закуплено комплекти звукового та світлового обладнання, поширена 

матеріальна база костюмерні, декорацій, господарчої частини, поший одяг 

сцени, оздоблено газони, проведений косметичний ремонт фойє та 

міжповерхових прольотів всіх 3-х поверхів, відремонтовані гурткові кімнати, 

малий зал, успішно реалізований проект Молодіжний медіа-хаб 

«РгеедотЬиЬ» мережі молодіжних хабів «Му Рох НиЬ», завдяки якому для 

Палацу культури було проведено сучасний ремонт, придбано меблі та 

обладнання на суму 1,2 млн грн, тощо.

Претендувати на посаду мені дозволяє наступне:



1. Маю повну вищу освіту.

2. Досвід роботи в галузі культури.

3. Організаційні та фахові навики професійного рівня

4. Бачення стратегії розвитку Палацу культури ім В.М. Сосюри та філій
5. Особисті якості

Слід зауважити, що я постійно підвищую свій професійний рівень, 

відвідую семінари, практикуми, вивчаю світовий досвід з питань сфери 

культури.

У моїх найближчих планах продовжувати брати участь у інвестиційних 

програмах і проектах щодо укріплення матеріально-технічної бази установи, 

участь у творчих обмінних концертах тощо. Своєю метою вважаю створення 
у ПК різноманітних творчих колективів на усі смаки та уподобання, 

організація постійного підвищення рівня майстерності як керівників 

колективів так і учасників, пошук та розкриття талановитих мешканців 
громади.

Вважаю, що за час роботи я проявила себе достатньо неординарним
V-

керівником, бо змогла створити і утримати творчий, працьовитий колектив 

однодумців, які натхненно, креативно підходять до підготовки 

загальноміських заходів та концертних програм. Завдяки натхненній, плідній 

праці всього творчого колективу, Палац культури став осередком творчої 

реалізації дітей, молоді та мешканців міста.

Енергійна, винахідлива, відповідальна, компетентна. Мислю 

нестандартно, вимоглива до себе, добре знаю свою справу і вмію вести за 

собою колектив. Маю активну життєву позицію. До роботи ставлюсь з 

повного відповідальністю і від дачею. Морально стійка, без шкідливих звичок. 

Завжди відповідально підхожу до вирішення поставлених завдань, маю 

досвід, знання і бажання для подальшої роботи на посаді директора 

Комунального закладу «Палац культури ім. В.М. Сосюри м. Лисичанська».

Головна мета - це зробити життя лисичан насиченим і цікавим, а життя 

дітей захоплюючим і корисним. Як жителька Лисичанської територіатьної



громади вважаю, що кожен лисичанин: дитина або молода людина, 

пенсіонер повинні знати про те, що в місті є культурний центр, в якому вони 

зможуть реалізувати себе як особистість, як гідного громадянина України. Я 
люблю місто, в якому живу. Ми гідні жити добре. Нам є чим і ким пишатися. 

Кожен з нас повинен прагнути зробити свою громаду кращою!

Здобувач Валерія КОЗИНСЬКА

*

ч.


