
 
Біографічна довідка 

 

МАМІНА Ольга Володимирівна 
 

Працює з 12.12.2012 першим заступником директора 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянин України з 13.11.1991 
Число місяць і рік народження 27.12.1953 
Місце народження Узбецька РСР, м. Андіжан 
Освіта вища, у 1975 році  Київський інститут народного 

господарства, планування народного господарства, 
економіст 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
Володіння мовами українською, російською – вільно, англійською - зі 

словником 
Нагороди, почесні звання 2003 - нагрудний знак «Знак Пошани» Київського 

міського голови, 2006 - присвоєно почесне звання 
«Заслужений економіст України», 2008 - Подяка 
Київського міського голови, 2012 – Почесна грамота 
Київської міської державної адміністрації 

Прийняття Присяги  
державного службовця 25.04.1994  
Ранг державного службовця сьомий 
Загальний стаж роботи 39р. 10м. 
Стаж державної служби 39р. 10м. (станом на 01.06.2015) 
Депутат ради не депутат 
Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
09.1971 до 06.1975 студентка Київського інституту народного господарства, 
08.1975 до 11.1977 інженер відділу соціально-культурного будівництва планової 

комісії Київського міськвиконкому, 
11.1977 до 04.1986 інженер відділу міського господарства планової комісії 

Київського міськвиконкому, 
04.1986 до 12.1988 заступник начальника зведеного відділу народного господарства 

планової комісії Київського міськвиконкому, 
12.1988 до 07.1991 провідний спеціаліст підвідділу соціально-культурного розвитку 

відділу розвитку соціальної сфери, провідний спеціаліст 
підвідділу соціально-культурного будівництва відділу розвитку 
соціальної сфери ГоловПЕУ, 

07.1991 до 03.1996 начальник відділу житлового господарства та об′єктів 
обслуговування відділу розвитку соціальної сфери Комітету 
економіки, 

03.1996 до 10.2000 начальник відділу інвестиційної політики, начальник відділу 
сприяння залучення коштів у розвиток інфраструктури міста, 
начальник зведеного відділу інвестиційної політики і економіки 
капітального будівництва, управління економіки 
Київміськдержадміністрації, 

10.2000 до 07.2002 начальник зведеного відділу економіки капітального будівництва, 
начальник зведеного відділу капітальних вкладень та економіки 



будівництва Головного управління економіки 
Київміськдержадміністрації, 

07.2002 до 08.2002 головний економіст зведеного відділу комплексного аналізу та 
прогнозування соціального-економічного розвитку міста 
Головного управління економіки та розвитку міста, 

08.2002 до 12.2010 заступник начальника управління з питань капітального 
будівництва  та розвитку інфраструктури міста - начальник 
відділу; заступник начальника Головного управління - начальник 
управління з питань капітального будівництва та розвитку 
інфраструктури міста, заступник начальника Головного 
управління економіки та інвестицій Головного управління 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації),  

12.2010 до 12.2012 перший заступник начальника Головного управління економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

12.2012 до цього часу перший заступник директора Департаменту,  Департамент 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

 
 
 


