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Мотиваційний лист

Я, Меленченко Тетяна Ю ріївна працюю в комунальному закладі культури «Театр 
народної музики України «Обереги» з квітня 2015 року на посаді головного бухгалтера 
замість основного працівника, який на даний час знаходиться у відпустці по догляду за 
ДИТИНОЮ ДО трьох років, тому вирішила подати свою кандидатуру на конкурс із заміщення 
посади директора так, як хочу продовжити свою трудову діяльність в цьому закладі. Але 
не це одне мотивувало мене стати учасником конкурсу, за ці роки праці я полюбила наш 
заклад і майбутня доля його для мене не байдужа. Я сповнена бажанням і рішучості 
зробити все можливе для розвитку та процвітання комунального закладу культури «Театр 
народної музики України «Обереги».

Протягом останнього часу коло моїх обов’язків то повноважень було значно 
розширені, що дало змогу отримати досвід та зрозуміти механізм роботи закладу з усіх 
боків: адміністративна та кадрова робота, співпраця з творчим колективом, контакти з 
контрагентами: постачальниками та замовниками. Приймаю участь у вирішенні проблем 
різного характеру та приймаю участь у спільному визначенні напрямків діяльності. Такий 
різнобічний обсяг роботи допоміг здобути управлінський досвід.

За весь період роботи в закладі вивчила всі проблемні ділянки як в 
адміністративному -господарському так і в творчому напрямку, вирішення яких 
відобразила в планах розвитку один та п’ять років.

Активно співпрацюю зі своїм творчим колективом, завжди прагну підвищити 
якості умови праці всіх членів колективу.

Я постійно підвищую свій рівень не тільки як фахівець бухгалтерської чи 
адміністративно -  господарської служби, але як працівник сфери культури. Дуже 
цікавлюсь історією нашого закладу , вивчаю досвід аналогічних закладів не тільки нашого 
міста але й України.

Завжди була та залишаюсь людиною відповідальною, честною, відкритою та готова 
до змін.

Готова застосувати весь накопичений досвід, прикласти максимум зусиль для 
втілення планів та отримати гарний результат.



Я, Трегуб Юрій Юрійович , головний бухгалтер комунального закладу 

культури «Центр культури Київського району» рекомендую Меленченко 

Тетяну Юріївну на посаду директора комунального закладу культури «Театр 

народної музики України «Обереги».

Меленченко Тетяну Юріївну знаю як головного бухгалтера з 2015 року 

комунального закладу культури «Театр народної музики України «Обереги», 

що орендують у нашому закладі приміщення для своєї діяльності. Протягом 

спільної діяльності зарекомендувала себе професійною, відповідальною, 

освіченою та відзивчивою людиною.

Вона завжди займається не тільки бухгалтерським обліком, а й приймає 

участь у вирішенні питань різного характеру, що стосується діяльності 

закладу. Останнім часом на неї було покладено ще більше обов’язків від 

переоформлення юридичної документації до закриття минулого та відкриття 

нового бюджетного періоду, приймати рішення та брати відповідальність за 

їх виконання. Меленченко Т.Ю. з великою впевненістю справляється зі всіма 

задачами, які вникають в процесі діяльності їі закладу.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Головний бухгалтер 

КЗК «Центр культури 

Київського району»



РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Меленченко Тетяна Юріївна працює на посаді головного бухгалтера 

КЗК «Театр народної музики України «Обереги» з квітня 2015року. За період 

роботи зарекомендувала себе грамотним, досвідченим спеціалістом та 

надійним помічником керівника. Проявляла особисту ініціативу в рішенні 

задач в процесі діяльності закладу, бере активну участь в організації та 

проведенні культурних заходів закладу, а також творчих звітів.

Постійна робота над професійним зростанням та підвищення свого 

фахового рівня не залишилася поза увагою в колективі, в якому Меленченко 

Тетяна Юріївна має заслужений авторитет. Як людина вона характеризується 

такими рисами як: порядність, комунікабельність, енергійність, завзятість, та 

цілеспрямованість у досягненні своєї мети.

Просимо врахувати нашу рекомендацію і надати превагу Меленченко 

Тетяні Юріївні при розгляді кандидатури на заміщення вакантної посади 

директора комунального закладу культури «Театр народної музики України 

«Обереги».

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності -  головний бухгалтер 
Департаменту культури Харківської міської ради Т.В. Ткаченко


