
Біографічна довідка 
 

АЛЄКСЄЄВА 
Віра Петрівна 

 
 

Пpацює   з квітня 2016 року начальником управління 
контрольно-аналітичного забезпечення 
керівництва  апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянство  громадянка України  
Число, місяць і рік 
народження 

 17 січня 1965 року 

Місце народження   Херсонська область,  Цюрупинський район 
с. Солонці   

Освіта  вища‚  1988 р.,  Херсонський сільськогоспо-
дарський інститут‚ гідромеліорація (інженер-
гідротехнік);  
вища, 1996 р., Українська  Академія 
державного управління при Президентові 
України‚ державне управління (магістр 
державного управління)  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 не має 

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

Нагоpоди, почесні звання   Почесна грамота Кабінету Міністрів України 
(04.2004), Почесне  звання "Заслужений 
працівник соціальної сфери України" (12.2008) 
 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 08.10.1996 

Ранг державного 
службовця 

 6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи  33 р. 11 м.  
Стаж державної служби  23 р. 02м.  ( 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 
   

07.1982 до 08.1983 робітниця  радгоспу ”Цюрупинський”;  
м. Цюрупинськ  Херсонської області 



09.1983 до 07.1988 студентка Херсонського сільськогосподарського 
інституту  

10.1988 до 06.1992 інженер-конструктор архітектурно-будівельного 
відділу  Херсонської філії "ГІПРОГРАД" Українського 
державного інституту проектування міст, м. Херсон 

09.1992 до 02.1993 інспектор  Цюрупинської районної державної  
насіннєвої  інспекції, м. Цюрупинськ 

02.1993 до 09.1995 відповідальний секретар комісії з питань поновлення 
прав реабілітованих, інструктор відділу  по взаємодії з 
депутатами секретаріату Цюрупинської районної Ради 
народних депутатів 

09.1995 до 08.1996 слухачка   Української  Академії    державного 
управління при Президентові України; м. Київ 

10.1996 до 10.2001 спеціаліст І категорії організаційного відділу, 
завідуюча організаційним відділом Старокиївської 
районної у  м. Києві державної адміністрації 

10.2001 до 09.2002 завідуюча секретаріатом заступника голови Київської 
міської державної адміністрації 

09.2002 до 04.2011 начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності заступника голови - керівника апарату 
виконавчого органу  Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

04.2011 до 05.2015 начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності першого заступника керівника апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

05.2015 до 11.2015 заступник начальника управління - начальник відділу 
організаційно-документального та контрольно-
аналітичного забезпечення заступників керівника 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) управління 
організаційного забезпечення діяльності керівництва 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

11.2015 до 04.2016 начальник управління організаційного забезпечення 
діяльності керівництва  апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

04.2016 до цього часу  начальник управління контрольно-аналітичного 
забезпечення  керівництва  апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Начальник  управління 
по роботі з персоналом                                                               Т.Стекленьова  
 


