
А В ТО БІО ГРА Ф ІЯ

Я, Л евченко Л ю бов Анатоліївна, народилася 26 ж овтня 1963 року в місті 
М ала Виска, М аловисківського  району , К іровоградської області.
Українка, громадянка України.
Освіта - вища, кваліфікація - «вчитель», спеціальність -  «російська мова і 

література».
Курси підвищ ення кваліфікації за останні 5 років: «Ш ляхи та напрямки 

розвитку культури і туризму в області»- 2014 рік; «Запобігання і протидія 
корупції в органах виконавчої влади» - 2014 рік; «Основні завдання та 
пріоритетні напрямки роботи закладів культури на сучасному етапі» - 2016 
рік; «П рактична організація електронних закупівель в органах виконавчої 
влади та електронних закупівель» - 2016 рік; «Ресурсне забезпечення 
інфраструктури галузі культури» - 2017 рік; «Сільський зелений туризм» - 
2018 рік; «Компетентності державного служ бовця та спеціальні вимоги до 
посади. В провадж ення змін ».

П рож иваю  за адресою: вул. П ерш отравнева, 36, м. М ала Виска, 
М аловисківського району, К іровоградської області.

Трудову д іяльність розпочала з 01 січня 1982 по 15 серпня 1983 років 
вчителем російської мови та літератури Л утківської 8-річної школи .

З 20 серпня 1983 по 25 липня 1984 років працю вала вчителем малю вання 
М аловисківської 8- р ічної школи.

З 23 серпня по 15 листопада 1984 року - керівником гуртка 
М аловисківського будинку піонерів, вчителем англійської мови 
Олександрівської 8-річної школи - з 07 березня 1985 року по 21 квітня 
1987 року.

З 22 квітня по 23 серпня 1988 років працю вала на посаді завідуючої 
ГІаліївського дош кільного закладу «Колобок».

З 24 серпня 1988 року по 15 вересня 1990 років -  культорганізатором і 
керівником гуртка М аловисківського будинку піонерів.

У період з 06 вересня 1990 по 09 жовтня 1992 років -  завідуючою 
Лозуватського дош кільного закладу.

З 10 січня 1993 по 30 січня цього ж року перебувала на обліку 
М аловисківського районного центру зайнятості.

З 01 лю того 1993 року по 09 березня 1997 року - культорганізатор та 
методист М аловисківського районного будинку культури.

З 19 серпня 1999 року по 14 лютого 2000 року перебувала на обліку 
М аловисківського районного центру зайнятості.

З 15 травня 2001 року по 10 червня 2002 року працю вала технічним 
керівником кінотеатру «Колос».

З 01 травня 2004 по 18 червня 2009 років -  культорганізатор, керівник 
колективу, худож ній керівник М аловисківського районного будинку 
культури.

З 19 червня 2013 року працю ю  начальником відділу культури і туризму 
М аловисківської райдержадміністрації.



Розлучена. М аю  двох  дітей, які прож иваю ть окремо.
Син -  Левченко А ндрій  Васильович, 1985 року народж ення, одружений. 
Д онька -  Гордієнко М арія Сергіївна, 1998 року народж ення, курсант 
Н аціональної А кадем ії внутріш ніх справ.

Ні я, ні мої близькі та рідні до кримінальної чи адміністративної 
відповідальності не притягувалися, під судом і слідством не перебували.
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