
Біографічна довідка 
 

УТКІНА    
Валентина    Миколаївна 

Пpацює  з  квітня 2016 року  начальником управління 
документообігу та аналізу службової 
кореспонденції  апарату  виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України  
Число, місяць і рік 
народження 

15 лютого 1964 року  

Місце народження Україна, с.Лісники Києво-Святошинського 
району Київської області  

Освіта вища, 1986р., Київський державний педагогічний 
інститут ім.М.Горького, дефектологія (вчитель 
логопед),  
вища, 1995р., Український державний педагогіч-
ний університет імені М.П.Драгоманова, 
психологія (практичний психолог), 
вища, 2012р.,  Академія муніципального 
управління, державна служба (магістр державної 
служби) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 
читає і перекладає зі словником  

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

19.10.2007 

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 29 р. 09м. 
Стаж державної служби 8 р.  07 м. (станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обиралася 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 09.1981 - 07.1986 студентка Київського державного педагогічного 
інституту ім.М.Горького 



 09.1986 - 07.1989 вихователь дитячого комбінату №2 заводу "Теплоход", 
Росія м. Бор Горьковської області  

09.1989 - 08.1994 логопед дитячого садка "Дюймовочка" м. Вишневе 
Київської області  

08.1994 - 10.2007 логопед  загальноосвітньої школи №2, м. Вишневе 
Київської області  

10.2007 - 03.2008 головний спеціаліст контрольно-ревізійного відділу 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України, м. Київ  

03.2008 - 10.2010 начальник загального відділу Адміністративно-
господарського  департаменту Міністерства 
регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ 

10.2010 - 07.2011 головний спеціаліст відділу кадрової роботи та 
документообігу Управління організаційно-кадрової 
роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції - 
урядового органу Міністерства регіонального розвитку 
та будівництва України 

07.2011 - 12.2011 начальник управління забезпечення документообігу та 
контролю апарату  виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

12.2011 - 04.2016 начальник управління документального забезпечення 
апарату  виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

04.2016 до цього 
часу  

начальник управління документообігу та аналізу 
службової кореспонденції  апарату  виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

   
Начальник управління   
по роботі з персоналом Т.Стекленьова 

   

 


