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Конкурсна комiсiя
з обрання кандидата на
посаду директора мiського
кра€знавчого пfrузею

Вiддiл культури i ryризму ГайсинськоТ державноТ адмiнiстрацiТ
рекомендуе на замiщення вакантноi посади директора мiського краезнавчого
музею Поворознюка Миколу Iвановича.

.Щодаток: рекоме прим.

Начальник вiллiлу микола Ричков
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РЕКОМЕНДАЦIИНИИ ЛИСТ

Поворознюк Микола Iванович працюе завiдуючим Еародним музеем
<<Пам'ять ЧорнобиJuD) з листопада 2008 року.

За перiод роботи проявив себе як порядний, зн€lючий фахiвець музейноТ
eKcKypciT MacoBlсправи. Як завiдуючий музе€м, цроводить eкcкypciT в музеТ та MacoBi заходи до

чергових рiчницъ ЧорнобилъсъкоТ катастрофи та ,Щня вшанування уrасникiв
лiквiдацii аварii на ЧАЕС - 14 грулня. Йо.о розповiдi про Чорнобильську
трагедiю, мужнiсть учасникiв лiквiдацii iT наслiдкiв зачiпають дуцry i серше

вiдвiдувачам музею. Адже BiH е учасником лiквiдацii наслiдкiв aBapiT,

нагороджений орденами <<За мужнiсть>> III ст., <<Чорнобильський хресТ>,

кМужнiсть, честь, ryMaнHicTb>>, <<Ветеран Чорноби ля>> 24 iншими медzшIями та
нагрудними знаками. Являеться Почесним донорOм СРСР та УкраiЪи.

Багато уваги придiляс стану музею, пошукам нових експонатiв в музей,
створенням музейних колекцiй, а.lrьбомiв для роз'яснювапьноТ роботи.

Перебуваючи на посадi голови правлiння районноТ громадськоi
органiзацii <Союз Чорнобиль>, на базi якоТ створений i гlлiдно працюе музей,
постiйно пiдтримуе його в нtLлежному cTaнi, вишукус кошти дJuI косметичного
та капiтального peMoHTiB примiщення, створення нових експозицiй.

Неоднорzlзово вiдзначався грамотами ГайсинськоТ районноi державноТ
адмiнiстрацii, районноТ ради, обласного управлiння культури i мистецтв,
вiддiлу кулътури i ryризму РМ.

За громадську дiяльнiсть, високий патрiотизм, особисry вiдповiдаrrьнiсть

рiшенням cecii MicbKoi ради присвоено звання <<Почесний громадянин MicTa
Гайсина 2014 року>.

Вiддiл культури i ryризму
рекомендуе на замiщення вакантноi
музею Поворознюка Миколу I

Начальник вiддlлy микола Ричков
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Конкурснiй Koltticii
з провеdення Koшlypcшozo
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я, Голомовза Валентина Михайлiвна бiблiограф красзнавеIIь
гайсr,*rсъкоi централъноi бiбдiотеки рекомендlто Поворозr*ока Миколу
Iвановича на посаду директора кра€зн€lвчого музею Гайсиrшщни.

Мrдсола Iванович € одним з iнiцiаторiв створення в районi громадськоi
органiзацii <Союз Чорнобиль>. Акшвно пропагус збережен}UI в районi пам'ятi
про Чорнобильську катастрофу. З його iм'ям пов'язусгься створення i вiдкриття
пам'ятного знаку та вiдкрlrrтя
незмiнтпам KepiBHlmcoм якого BiH е.

райоr*rого музею <Пам'ятъ Чорнобиля>,

Знаю його, як досвiдченого, високопрофесiйного працiвнl,лка,
прекрасного угrравлirщя, органiзатора рiзнrоr проектiв, а також як активного
громадського дiяча, креативного та пршilц.{пового творчого кер iвншса.

микола Iванович зарекомеIцувilв себе, як людина з оперативним
мисленI1,Iм, органiзаторсъкlапли здiбнсстями, вмiнrrям чiтко rrлitнувати роботу iвиконувати ii.

BiH переfuлаС передовlЙ досвiД органiзацii роботи iнrпюl музейних
закладiв, впроваджус його в свою прiжтиt{ну дiялънiстъ. Млжола Iванович
постifшrо пращое над пiдвшценнllм рiвня квалiфiкацii шляхом самооовiти.

ЗважаюЧи на позитIшшдt досвiд роботи в музеi <<Пам'ять Чорноби:rя>
рекомендую Поворознюка Мшсолу Iвановича на посаду директора мiського
красзн€tВчогО музею, так як BiH володiс достатнiм професiона-гriзмом, знанIffIми
та якостЯми, якl необхiднi для виконilш{rl даноi роботи.

Бiблiограф * красзнttвеlъ
'Ьr{ 

В.М,Голомовза.


