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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Рекомендую Алімову Аллу Дмитрівну на посаду директора Почаївського 
історико-художнього музею, яка упродовж 39 років працювала в цьому 
зкладі на різних посадах, а останні більш як 20 років очолювала даний 
заклад.

Очолюючи Почаївський музей Алімова А.Д. проявила себе 
добросовісним, талановитим і досвідченим фахівцем музейної галузі, вмілим 
керівником трудового колективу, господарником, організатором 
різноманітних культурних заходів міста. Користується беззаперечним 
авторитетом у трудовому колективі музею та серед фахівців музейної справи. 
Володіє високим професійним рівнем роботи, охоче ділиться здобутим 
досвідом та ніколи не втрачає жаги до самовдосконалення та пошуку нових 
ідей у своїй діяльності.

Вважаю, що Алімова А.Д., як досвідчений керівник знає проблеми і 
завдання, які стоять перед закладом, та знайде шляхи для їх вирішення 
відповідно до вимог часу.

Враховуючи здобутий досвід, знання і уміння, здатність до новаторства, 
комунікабельність, які Алімова А.Д. може продуктивно та професійно 
використати, реалізовуючи завдання держави у галузі культури і, зокрема, 
музейної справи, рекомендую її на посаду директора Почаївського історико- 
художнього музею.

Начальник відділу Олександр Петровський
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Алімова Алла Дмитрівна працювала директором Почаївського історико- 
художнього музею довгий період часу. За час свої депутатської каденції з 2015 
по 2020 роки я неодноразово співпрацював з Почаївським музеєм в особі 
Алімової А. Д. Хотів би підкреслити, що директор музею професійно, якісно та 
віддано виконує свої посадові обов’язки, дбає про установу та працівників, 
відповідально відноситься до своїх обов’язків.

Перебуваючи на посаді директора музею Алла Дмитрівна позитивно 
впливала на суспільно-політичне життя міста та громади, організовувала • 
тематичні виставки, вечори та заходи, залучала публічних осіб до відвідин 
музею та показово позитивно впливала на імідж та авторитет міста ГІочаєва та 
Почаївської громади загалом.

Вважаю, що подальше перебування на посаді директора Почаївського 
історико-художнього музею Алімової Алли Дмитрівни тільки позитивно 
вплине на розвиток нашої установи та в подальшому розвинути авторитет та 
діяльність.

Рекомендую призначити Алімову А. Д. директором Почаївського 
історико-художнього музею.

депутат Почаївської міської ради від ВО «Свобода», 
голова Постійної депутатської комісії
з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту, 
радник голови Тернопільської обласної ради 
заступник начальника управління - начальник відділу 
патронатної служби Управління комунікацій та 
функціонального забезпечення діяльності Тернопільської 
обласної ради Виконавчого апарату Тернопільської обласної ради 
радник голови Тернопільської обласноїрадй^к

Тарас Паляниця

mailto:ukr.rioter@gmail.com


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Алімова Алла Дмитрівна, пропоную свою кандидатуру на посаду 
директора Почаївського історико-художнього музею.

В Почаївському музеї працювала з серпня 1982 року на посадах наглядача, 
наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завдуючою 
відділом «Історії України», завідуючою експозиційним відділом, завідуючою 
Почаївського історико-художнього музею Тернопільського обласного 
художнього музею, а з 1 січня 2002 року по 26 серпня 2021 року працювала 
директором даного музею. У зв’язку із поважними особистими обставинами 
не мала змоги прийняти участь у конкурсі на посаду директора по 
закінченню контракту.

За час роботи директором Почаївського історико-художнього музею 
вдалося зробити чимало: отримати нове приміщення, провести в ньому 
капітальні та поточні ремонти внутрішніх приміщень та фасаду: перекрито 
дах, проведено газопостачання в створену індивідуальну паливну, змінено 
вікна і вхідні двері, електропроводку, замінено труби водопостачання та 
водовідведення, побудовано індивідуальний септік, оновлено матеріально- 
технічну базу музею, тощо..., а найголовніше, це те, що із старого аварійного 
приміщення власними силами працівників було перевезено всі експонати, 
розгорнуто експозиції виставок, відкрито виставкову залу та експозицію 
виставки «Людина і космос».

На новий рівень вдалося підняти науково-дослідну, науково-освітню, 
фондову, видавничу та експозиційну роботи. І все це завдяки згуртованості 
колективу, та вмілому розподілу обов’язків і завдань працівників музею.

Вважаю, що набутий досвід, наполегливість, цілеспрямованість і 
відповідальність на посаді директора Почаївського історико-художнього 
музею, дадуть мені змогу досягти нових здобутків, щоб разом із 
професійним колективом зробити музей успішним, сучасним, доступним та 
зразковим закладом.


