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■ і •  • •  •  • • • __Голові конкурсної К О М ІС ІЇ по 
добору на посаду директора 
комунального закладу 
«Маловисківський районний 
Будинок культури»

Рекомендаційний лист 
ЛЕВЧЕНКО Любові Анатоліївні

Левченко Любов Анатоліївна з 2013 року працює в галузі «культура» 
Маловисківського району на посаді начальника відділу культури і туризму.

Зарекомендувала себе відповідальним та ініціативним фахівцем. 
Спрямовує свою діяльність на впровадження сучасних інноваційних ідей, 
відповідно до вимог сьогодення.

Левченко Л. А. креативно, по - сучасному забезпечує роботу закладів 
культури району шляхом проведення різноманітних заходів районного, 
обласного та Всеукраїнського рівня.

Кращі колективи Маловисківського району постійно приймають участь 
у Всеукраїнському фестивалі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», 
святі духовного співу «Молюсь за тебе, Україно!», обласному святі фольклору 
«Невичерпні джерела», обласному огляді «Театральна весна 
Кіровоградщини», обласному святі театрального мистецтва «Вересневі 
самоцвіти» та ін. Колективи та виконавці постійно отримують дипломи та
відзнаки різних рівнів.

Левченко Л.А. застосовує інноваційні підходи до проведення масових 
заходів, постійно вдосконалює свій фаховий рівень, приймає участь в 
обласних семінарах, практикумах, тренінгах. Співпрацює з відділом культури 
та туризму Бобринецької райдержадміністрації. Плідним є обмін досвідом в 
галузі туризму, розвитку музейної справи, декоративно-ужиткового 
мистецтва. Цікавою і продуктивною є співпраця творчих колективів 
Бобринецького та Маловисківського районів.

Фольклорний ансамбль «Калиновий спів» Новогригорівського 
сільського будинку культури приймав участь в районному святі фольклору
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«Скарбниця степового краю», що відбулося в селі Благодатному 
Бобринецького району.

Левченко Л.А. наполеглива у досягненні мети, користується 
авторитетом і повагою серед колег по роботі.

З огляду на вищевикладене, відділ культури та туризму Бобринецької 
райдержадміністрації рекомендує конкурсній комісії обрати на посаду 
директора комунального закладу «Маловисківський районний будинок 
культури» Левченко Любов Анатоліївну.

Впевнені, що її креативність, організаторські та особисті якості будуть 
сприяти позитивному іміджу комунальному закладу «Маловисківський 
районний будинок культури».

Начальний відділу культури та туриз 
районної державної адміністрації


