
 
Біографічна довідка 

 
ТКАЧ  НАТАЛІЇ  ОЛЕКСАНДРІВНИ 

 
Працює 
 

в Департаменті (Центрі) надання 
адміністративних послуг виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) на посаді 
заступник директора Департаменту 
 

Громадянство України  з 13 листопада  1991 року 
 

Число, місяць, рік народження 25 травня 1982 року 
Місце народження смт Довбиш 

Баранівського району 
Житомирської області  
 

Освіта  
 

Вища, 2013р., Академія адвокатури 
України. 
Спеціальність: правознавство 
Кваліфікація: бакалавр 
 
Вища, 2004р., Київський інститут бізнесу 
та технологій 
спеціальність: фінанси 
кваліфікація: економіст 
 
ІІ курс, Національна Академія державного 
управління при Президентові України,  
 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
Володіння мовами українська, російська – вільно 

англійська, італійська (читаю і можу 
розмовляти) 

Нагороди, почесні звання не має 
Прийняття Присяги державного 
службовця 

08 листопада 2007 року 

Ранг державного службовця 9 ранг 
 

Загальний стаж роботи 11 років 00 місяців 06 днів  
(на 01.11.2015) 

Стаж державної служби 07 років 11 місяців 20 днів 
(на 01.11.2015) 
 

Депутат ради не обиралася 
Стягнення  не маю 
                                        



                                            Трудова діяльність 
 
01.10.2003р.- 
31.08.2004р. 
 

Бухгалтер, ТОВ «Прок-бізнес» 

01.09.2004р.- 
07.11.2007р. 

Економіст, ведучий економіст ДП «Автобан-
Україна» 
 

08.11.2007р. - Головне управління з питань регуляторної 
політики та підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації): 
- головний спеціаліст відділу дозвільних 
процедур; 

01.01.2007р.- - головний спеціаліст відділу інформаційно-
ресурсного забезпечення дозвільних процедур 
управління з надання дозвільних та 
адміністративних послуг;  

01.12.2009р.- - головний спеціаліст відділу інформаційно-
ресурсного забезпечення управління з питань 
видачі документів дозвільного характеру; 

19.11.2010р.- 
07.11.2012р. 
 

- начальник відділу інформаційно - ресурсного 
забезпечення управління з питань видачі 
документів дозвільного характеру  

 Головне управління з питань регуляторної 
політики та підприємництва реорганізоване 
шляхом приєднання до Головного управління 
промислової, науково-технічної та 
інноваційної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
 

08.11.2012р.- 
 

Завідуючий сектором інформаційного 
забезпечення видачі документів дозвільного 
характеру – державний адміністратор відділу з 
питань видачі документів дозвільного 
характеру управління регуляторної політики 
та видачі документів дозвільного характеру  

 Головне управління промислової, науково-
технічної та інноваційної політики 
перейменовано у Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого 
орану Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

14.05.2013р. – 
30.09.2013р. 

начальник відділу інформаційного 
забезпечення та організацій видачі документів 
дозвільного характеру – державний 
адміністратор управління регуляторної 



політики та видачі документів дозвільного 
характеру Департаменту 
 

01.10.2013 р.- 
02.06.2015р. 

Заступник начальника управління (центру) -  
начальник відділу по координації роботи 
центрів надання адміністративних послуг 
районних в м.Києві державних адміністрацій-
державний адміністратор управління (центру) 
надання адміністративних послуг апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
 

03.06.2015р.- 
10.11.2015р. 
 
 

Заступник директора Департаменту – 
начальник управління забезпечення діяльності 
Центру Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
 

11.11.2015р. 
по теперішній час 

Заступник директора Департаменту (Центру) 
надання адміністративних послуг виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
 

 
 
Директор Департаменту (Центру)  
надання адміністративних послуг  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)                                         Н. Шамрай 


