
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Я, Білоус Інна Василівна, є жінкою якій 42 роки, маю сина 9 років з інвалідністю і 

якій не байдужі проблеми нашої держави, нашого суспільства. Як активна жителька 

міста маю певний досвід, а саме: як науковець (кандидат економічних наук), депутатка 

міської ради, директорка комунального підприємства, громадський радник, громадська 

діячка. Причиною надсилання документів на дану вакансію є бажання розвиватись, бути 

корисною суспільства і обов’язково отримувати гідну заробітну платню. 

Високий рівень мого потенціалу дозволяє мені при вирішенні проблеми 

розглядати її всебічно і різносторонньо. Маю високий рівень комунікації, досліджую 

місцеві бюджети, соціальний розвиток міст, постійно вдосконалюю набуті знання, 

розробляю соціальні програми направлені на розвиток соціально незахищених верств 

населення, допомагаю громадянам міста при вирішенні проблем (супровід, пере 

направлення, консультації). Як директорка підприємства покращила фінансовий стан 

підприємство, перевівши на новий рівень прибутковості, розробила і впровадила нові 

технології, а саме програмне забезпечення, смс інформування, віддалений доступ до 

системи, розробила самостійно технічне завдання для програмного забезпечення, 

замінила старе обладнання на нове, зробила автоматизацію робочого процесу 

скоротивши час на обробку документів на 25%.  

Маю досвід закупівель в системі Прозоро, оскільки є керівником в даному 

напрямку (сертифікований напрям). Під моїм керівництвом працює на сьогодні 30 осіб, 

з січня 2021 року заключила 73 договори на суму 16 млн.грн, в тому числі через систему 

державних закупівель, провела гідні перемовини в результаті яких отримано економію 

на 2021 рік в сумі 1 млн.грн, і в результаті яких відбувається в повному об’ємі 

виконання фінансового плану підприємства. Збут по підприємству відноситься до моєї 

компетенції і має результат 100%.  

Також хочу відмітити, що нещодавно приймала участь у міжнародному проекті, 

де представляла Україну.  

Мене цікавить тема національної культури та мистецтва в державі, яку через 

забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу 

особистості і суспільства, що потребує широкого доступу громадян до національного 

культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української 

культури у світовий культурний простір. Потрібно розуміти, що підвищення 

інституційної та фінансової спроможності фонду, через сприяння творенню культурного 

продукту з підсиленням ролі культури у розвитку суспільства, інтернаціоналізація 

української культури допоможе нашому суспільству розвивати і розповідати про нашу 

культуру в усьому світі. 

Більшість громад, громадян не розуміють важливості даного напрямку, все більше 

гальмуючи процеси до розвитку, але з допомогою фонду можна забезпечити 

процвітання культури нашої неньки України, як однієї з особливих культур світу. 

Я готова стати часткою команду і працювати на розвиток з відкритим серцем і 

душею. 

Впевнена в те, що я дійсно гідна даної посади з гідною заробітною платнею і 

впевнена, що ви зможете оцінити усі мої професійні якості. 

Вірю в те, що жінка повинна мати рівні права і можливості порівняно з чоловіком. 

 

З повагою Інна Василівна Білоус. 


