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Конкурсній комісії 
з проведення добору на посаду 
директора Маловисківського 
районного Будинку 
культури

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Левченко Любов Анатоліївна працює на посаді начальника відділу 
культури і туризму Маловисківської районної державної адміністрації з 
2013 року. Загальний стаж роботи у галузі культури 19 років.

За період роботи зарекомендувала себе висококваліфікованим, 
грамотним, ініціативним керівником, який забезпечує максимальну 
ефективність роботи клубних закладів району.

Левченко Л.А. приділяє велику увагу організаційно-творчій та 
методичній роботі щодо впровадження інноваційних форм культурно- 
дозвіллєвої діяльності, є організатором різноманітних культурно-мистецьких 
заходів. Традиційними в районі стали огляд клубних формувань «Творчі звіти», 
огляд аматорських театральних колективів «Театральна весна 
Кіровоградщини», обмінні концерти «Дивосвіт аматорського мистецтва 
Маловисківщини», свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», 
хореографічний конкурс «На крилах танцю», конкурс талановитої та 
обдарованої молоді «Зелен клен», огляд-конкурс вокально-хорового мистецтва 
«Калиновий спів», фестиваль-конкурс української пісні «Співуча Вись», 
конкурс різдвяної обрядової пісні «Різдвяні дзвіночки».

За ініціативи та підтримки Левченко Л.А. в районі започатковано 
культурно-мистецькі проекти «Українська майстерня», «Культура без 
кордонів», конкурс авторської пісні «Пісня рідного краю -  пісня мого села», 
свято козацької слави, творчі зустрічі з поетами, композиторами, художниками, 
талановитими виконавцями та аматорськими колективами.
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Левченко Л.А. -  творча особистість, бере активну участь у народній 
аматорській хоровій капелі районного Будинку культури.

Любов Анатоліївна зарекомендувала себе як принциповий, досвідчений, 
сумлінний працівник. Вона перспективний, творчий керівник, який вміє 
самостійно приймати рішення, цінує свою роботу та уважно ставиться до колег. 
У колективі її поважають за доброту, чуйність, порядність і врівноваженість.

Вважаю, що досвід керівника, високопрофесійного фахівця, ділова 
репутація Левченко Любов Анатоліївни заслуговують на підписання з нею 
контракту на посаду директора Маловисківського районного Будинку культури 
терміном на п’ять років. Впевнена, що на даній керівний посаді вона 
продовжить втілювати плани розвитку культури Маловисківщини, 
максимально віддаючи цій справі свій досвід, навики, вміння та знання.
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