
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

вул. І.Франка,19, м. Київ, 01601 
телефон 235-23-78, факс 235-32-57 
E-mail: info@mincult.gov.ua
jju  РЧ М  ~Ь§/3 Ч!  У§-"¥- 
На №___________  _

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму 

Хмельницької обласної державної 
адміністрації

Конкурсна комісія

Рекомендаційний лист

Висловлюємо свою підтримку Бєлєванцеву Анатолію Васильовичу, як 
кандидату на посаду директора Хмельницького обласного науково-методичного 
центру культури і мистецтва.

Керуючись багаторічним досвідом співпраці зазначаємо, що А.В.Бєлєванцев 
відповідає вимогам посади директора вищевказаного закладу та має великий 
досвід з організації професійної роботи клубних закладів, колективів аматорського 
мистецтва та проведення культурно-мистецьких заходів регіону.

Бєлєванцев Анатолій Васильович проявив себе як висококваліфікований 
фахівець, відповідальний працівник, обов'язковий, цілеспрямований керівник.

Зокрема, завдячуючи професіоналізму та багаторічному досвіду в.о. 
керівника Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і 
мистецтва А.В.Бєлєванцева, протягом останніх років з метою збереження і 
розвитку національної традиційної культури, вивчення історії побуту, 
відродження і популяризації декоративно-ужиткового мистецтва на високому 
організаційному рівні підготовлено та проведено - Фестиваль народної творчості 
«Душа Землі моєї» та Регіональний етно - фестиваль «Болохівські гостини».

Даним листом рекомендуємо кандидатуру Бєлєванцева Анатолія 
Васильовича на посаду директора Хмельницького обласного науково- 
методичного центру культури і мистецтва.

Начальник
відділу регіональної політики 

Управління стратегічного планування 
та розвитку
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ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
КАМ ’ЯН ЕЦ Ь-ПО ДІЛЬСЬКО Ї РАЙОННОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ 

. ХМ ЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І М ИСТЕЦТВ «РОЗМАЙ»

32300., м. К ам ’янець -  Подільський, вул. Ш евченка, 41, тел, 2-33-29

Маю честь рекомендувати Вам Бєлєванцева Анатолія Васильовича, 
досвідченого керівника, який з 1997 року працював завідуючим відділом 
маркетингу, інноваційно -  видовищних програм та шоу -  проектів, далі 
заступником директора, а з 2014 року виконуючим обов’язки директора 
Хмельницького обласного науково -  методичного центру культури і мистецтва. 
З приходом Анатолія Васильовича на посаду колективи міських, районних та 
сільських закладів культури області зуміли вийти на новий рівень роботи, 
активізували роботу по перетворенню клубних закладів у центри громад, значно 
зміцнити виконавську дисципліну по роботі з документами.

Анатолій Васильович є членом ради директорів клубних закладів області та 
активним організатором та учасником семінарів директорів міських та районних 
будинків культури. Засідань методичної ради. За його ініціативи та підтримки 
була проведена регіональна науково -  практична конференція та гала -  концерт 
народних танців Поділля, вивчення досвіду роботи директорами РБК та МБК 
Хмельниччини в закладах культури Чернівецької, Тернопільської га Вінницької 
областях.

Серед особистих і ділових якостей Бєлєванцева Анатолія Васильовича 
хотілося б виділити відповідальність і ініціативність, здатність бути не тільки 
акуратним і скрупульозним виконавцем, а й уміння проводити заходи різного 
рівня.

Вважаю, що Анатолій Васильович і в подальшому на посаді директора 
ХОНМЦКіМ принесе максимум користі в формуванні культурно -  мистецької 
політики області, забезпечення методичної га практичної допомоги клубним 
закладам міст, районів, сіл та об’єднаних територіальних громад області в сфері 
надання культурних послуг.

Рекомендаційний лист

Голова ради директорів клубних закладів < 

Директор Кам’янець -  Подільського райої 

центру культури і мистецтв «Розмай» (^Шолодимир Кусік.
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Голові конкурсної комісії 

Рекомендаційний лист

Хочу порекомендувати Вам Бєлєванцева Анатолія Васильовича, який 
зараз займає посаду виконуючого обов’язки директора Хмельницького 
обласного науково- методичного центру культури і мистецтва.

Перебуваючи на посаді в. о. директора ХОНМЦКіМ, Анатолій 
Васильович зумів підняти на новий рівень співпрацю Кам’янець-Подільського 
коледжу культури і мистецтв та ХОНМЦКіМ. Ми задоволені високим рівнем 
організації спільних конкурсів та майстер-класів. Спільно проводяться 
Всеукраїнська хорова асамблея, обласний конкурс виконавців на народних 
інструментах учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів «Подільський дивоцвіт», обласні конкурси професійної майстерності з 
музично-теоретичних та вокально-інструментальних дисциплін, виконавські 
семінари та художні пленери викладачів та учнів ПСМНЗ області. Ми вдячні за 
можливість використання матеріально-технічного забезпечення ХОНМЦКіМ.

Анатолій Васильович проявив себе як доброзичлива, щира людина та 
відповідальний, компетентний керівник. Він критичний в оцінці своїх вчинків і 
вимогливий до працівників.

Вважаю, що Бєлєванцев Анатолій Васильович достойний перебувати на 
посаді директора Хмельницького обласного науково-методичного центру 
культури і мистецтва.

Директор Кам’янець-Подільського 
коледжу культури і мистецтв С. Нижник
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