
                                               Відділ культури, національностей та релігій  

      виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від Яцун Ярини Володимирівни 

                                                                                                                                        м.Обухів  

вул. Каштанова 13, кв 128 

                                                                                    (місце проживання) 

0930574075  

                                                                                             (контактний телефон) 

kengamam@gmail.com  

                                                                                              (контактний е-mail) 

  

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі 

  

Прошу розглянуті подані мною документи на участі у конкурсі заміщення вакантної посади  

директора Обухівської центральної публічної бібліотеки 

____________________________________________________________________ 

  (повна назва закладу, на посаду керівника якого оголошено конкурсний добір) 

  

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України 
«Про захист персональних даних». 

Додатково повідомляю про себе таку інформацію: 

  

Громадянство - українка   
Число, місяць і рік народження – 11 липня 1978 р.   
Місце народження – с. Синів Гощанського району Рівненської області   
Документ, що посвідчує особу: паспорт громадянки України 
серія, номер, ким виданий, дата видачі; КС 357768 Франківським РВ ЛМУ УМВС України 15 липня 2004 р. 
місце проживання м. Обухів вул.Каштанова 13 кв. 128 

  

Освіта - вища   
Навчальний заклад, рік закінчення – Навчальний університет водного господарства та природокористування   
Напрям підготовки – архітектура та будівництво   
Кваліфікація – бакалавр, будівництво, технік-будівельник   
Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) -   
Нагороди, почесні звання (за наявності) -   
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Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи,  
організації)  
в старших класах школи була радіоведучою на радіо FM «Нова хвиля» м. Рівне 
в студентські роки була старостою групи, працювала в редакції молодіжного журналу «В дорогу», 
працювала керівником туристичних гуртків у відділі культури та освіти міста Рівного 
на останньому курсі університету одружилась, взяла академ відпустку і переїхала у місто Львів,  
працювала методистом в ГО «Пласт» НСОУ 
отримала підвищення і переведення в центральний офіс Пласту в Києві, працювала керівником  
всеукраїнських проектів для дітей від 6 до 12 років,  
співпрацювала з урядом Баварії в молодіжних проектах культурного обміну, переїхала в місто Обухів 
пішла в декретну відпустку (мама трьох дітей), поновилась на навчанні в університеті, здобула ступінь бакалавра,  
беру активну участь в громадському житті  

  

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах) –  
є волонтером в національній скаутській організації Пласт,  
є волонтером в екологічній організації «WWF» 

  

Відомості про наявність чи відсутність: 
судимості; - судимості відсутні 
адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення; – не притягалась 
рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною  -  
  

  

За достовірність даних відповідаю. 

  

          _________________                                                            Яцун Я.В. 

          (підпис кандидата на                                                                 (прізвище, ініціали) 

                посаду керівника) 

 

До Заяви додаю: 
Мотиваційний лист 
Програму розвитку закладу 
Рекомендаційні листи 
Копію документа, що посвідчує особу 
Копію документа про освіту 
Копію грамоти за заслуги 

 

   


