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М іністерство культури 
та інформаційної політики України

Конкурсній комісії по відбору 
кандидатів на посаду директора 
НІЕЗ “Переяслав”

На підставі протоколу засідання громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяславської міської ради від 01.09.2021 року №1, враховуючи 

результати соціологічного опитування, ініційованого журналістами місцевих 

засобів масової інформації, щодо підтримки громадськістю кандидатур на 

посаду директора НІЕЗ “Переяслав”, враховуючи особисті, ділові, якості, 

попередній досвід та результати діяльності, громадська рада при 

виконавчому комітеті Переяславської міської ради, надає рекомендацію 

щодо кандидата на посаду директора НІЕЗ “Переяслав” - депутата Київської 

обласної ради, кандидата психологічних наук, викладача кафедри 

менеджменту освіти та практичної психології Університету імені Еригорія 

Сковороди у Переяславі - Онопрієнко-Капустіну Наталію Василівну.

Також актив ради, проаналізувавши діяльність кандидатів у сфері 

розвитку ініціатив, туризму та культурної діяльності -  засвідчує, що Наталія 

Василівна Онопрієнко-Капустіна, за час своєї діяльності на території 

громади, реалізувала гранти та проекти, а саме:

^  за ініціативи Всеукраїнської асоціації молодіжного 

співробітництва “Альтернатива - В” з 2003 по 2005 роки була
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координатором та волонтером міжнародних волонтерських таборів, які 

працювали над реконструкцією об’єктів, та збереження українського 

культурного фонду в НІЄЗ “Переяслав”.

Проекти мали за мету об’єднати суспільно-корисною роботою місцеву 

громаду та волонтерів-іноземців. Учасники міжнародного табору займалися 

реконструкцією та реставрацією пам’яток архітектури, благоустроєм 

території та приміщень музею, підготовкою локацій до фестивалів та 

просвітницьких акцій. Волонтери знайомилися з культурними цінностями, 

мовою та традиціями України, а також країн, з яких прибули іноземці.

S  у 2018-2019 роках спільно з ГО “Нова хвиля” та ІГ “Корінь 

нації” - отримали перемогу та підтримку з обласного бюджету на реалізацію 

проекту “Корінь нації - мандрівка Україною крізь віки”. Реалізація 

проекту дала можливість створити туристичний маршрут історичних та 

пам'ятних місць Лівобережної Київщини. Відбулось маркування історичних 

місць QR-кодами, наповнили інфографікою та нанесли на комплексний 

туристичний маршрут. Розробили чотири види туристичних маршрутів: 

автомобільний, велосипедний, пішохідний та річковий.

-У у грудні 2018 року спільно з НІЄЗ “Переяслав”та за підтримки

управління культури КОДА - обласний захід для дітей сиріт та дітей з 

інвалідністю Київщини - “Святий Миколай йде”. Культурно-масовий захід 

популяризував кращі українські традиції та відтворював історичні події та 

етнічність українського народу на території музею.

S  у 2020 році #ОпераціяТТ підтримана Houseofeurope та British

Council -  основна мета якого пропагувати туризм,туризм-онлайн в умовах 

пандемії, а головне знайомство внутрішнього та зовнішнього туриста з 

історією Переяславської громади.

•/ у червні 2020 року спільно з Інформаційно-методичним

ресурсним центром “Родина” та НІЄЗ “Переяслав” ініціювали



культурний проект “Українська жінка в чотирьох поколіннях” відтворили 

у фото та відео національний стрій жінок Київщини у 4х поколіннях.

Високий потенціал до розвитку туризму та збереження культурної 

спадщини у поєднанні з досвідом роботи на керівних посадах в системі

Всеукраїнського, так і Міжнародного рівнів, організаційні та менеджерські 

здібності, набутий професійний та життєвий досвід, на нашу думку 

сприятимуть успішній, а головне -  ефективній діяльності Наталії Василівни 

Онопрієнко-Капустіної на посаді Генерального директора НІЕЗ 

«Переяслав».

державного управління, написання та реалізація проектів як

Голова ради 

Секретар


