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Я, Левченко Любов Анатоліївна, вирішила подати свою кандидатуру на 
конкурс із заміщення вакантної посади директора комунальної установи 
«М аловисківський районний будинок культури» М аловисківської районної 
ради» у зв»язку з тим, що в галузі культура працювала з 1996 року та з 2004 
року на посадах культорганізатора, керівника колективу, художнього керівника , 
а з 2013 року - на посаді начальника відділу культури і туризму 
М аловисківської районної державної адміністрації, де здобула досвід та ряд 
досягнень, про що маю відзнаки різного рівня за сумлінну працю, 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток культури району.

За час роботи на посадах у галузі сформувала своє бачення діяльності 
закладів культури, відновила та започаткувала 15 культурно-мистецьких 
проектів, використовуючи нові форми роботи: 

районний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна 
весна»;
районний огляд-конкурс амторських колективів закладів культури клубного 
типу та майстрів народного мистецтва «Творчі звіти»;
районний конкурс читців творів Т.Г.Ш евченка «Палке слово Кобзаря»;
районний огляд-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»;
районне свято хореографії в «На крилах танцю»;
районний конкурс обдарованої творчої молоді «Зелен клен»;
районний конкурс краєзнавчих проектів «Обрії рідного краю»;
районне свято фольклору «З чистих джерел»;
районне свято театрально мистецтва «Вересневі самоцвіти»;
районний конкурс обрядової різдвяної пісні «Різдвяні дзвіночки»;
районний виставковий проект «Українська майстерня»;
районний концертний проект «Творчі зустрічі»;



районний інформаційно-просвітницький проект «Історичні події та знаменні 
дати України в хроніках документального кіно»;
районний обмінний концертний проект «Дивосвіт аматорського мистецтва 
М аловисківщини»;
районне свято української пісні «Співуча Вись».

За період роботи на посаді начальника відділу результативно проведено 
заходи щодо надання звання «народний» Оникіївському аматорському 
фольклорному колективу «Берегиня» та звання «зразковий» Злинському 
хореографічному колективу «Ровесник», сформовано районну базу даних 
майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, налагоджено 
організацію та проведення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників 
закладів культури, розроблено районну програму розвитку культури і туризму 
на 2020-2021 роки.

Слід відмітити плідну співпрацю з обласними закладами культури, 
громадськими організаціями району, творчими колективами та майстрами 
області.

Постійно працюю над підвищенням свого професійного рівня, відвідую 
семінари, практикуми, вивчаю світовий досвід з питань сфери культури. Маю 
свої особисті бачення щодо моделі продуктивного функціювання районного 
будинку культури, як організаційно- методичного центру .
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