
 

Біографічна довідка 
 

ШАМРАЙ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ 
 
 

Працює 
 

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

Громадянство України  з 13 листопада 1991 року 
 

Число, місяць, рік народження 23 квітня 1975 року 
 

Місце народження м. Київ 
Освіта  
 

Вища, 2012р., Національна академія 
державного управління при Президентові 
України  
спеціальність: державне управління 
кваліфікація: магістр державного 
управління. 
 
Вища, 2005р., Українська академія бізнесу 
та підприємництва 
спеціальність: економіка підприємства 
кваліфікація: спеціаліст з економіки; 
 
Вища, 1999р., Національний педагогічний 
університет   ім. М.П. Драгоманова 
спеціальність: початкове навчання 
кваліфікація: вчитель початкових класів 
 

Науковий ступінь, вчене звання Кандидат наук державного управління, 
2017р 

Володіння мовами українська, російська – вільно 
Нагороди, почесні звання не має 
Прийняття Присяги державного 
службовця 

06 вересня 2001 року 

Ранг державного службовця 6 ранг 
Загальний стаж роботи 22 років 10 місяців 14 днів  

(на 20.08.2018) 
Стаж державної служби 15 років 04 місяців 04 днів 

 (на 20.08.2018) 
Депутат ради не обиралася 
Стягнення  не має 
                            
 



                                            Трудова діяльність 
 
25.08.1995р.- 
27.08.2001р. 

Вчитель початкових класів СШ № 90 

06.09.2001р.- 
30.11.2005р. 

Спеціаліст І категорії, провідний спеціаліст Фонд 
державного майна регіональне відділення по м. Києву 

30.12.2005р.- 
18.04.2006р. 

Головний спеціаліст Печерська районна адміністрація у 
м. Києві 

19.04.2006р.- 
26.10.2007р. 

Начальник відділу орендних відносин Комунального 
підприємства по утриманню житлового господарства 
«Печерська брама» 

 
 
01.11.2007р.- 
 

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

06.03.2008р.- 
 

- начальник відділу інформаційно-ресурсного 
забезпечення дозвільних процедур; 

01.12.2009р.- 
 

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

01.11.2010р.- 
12.11.2012р. 

- перший заступник начальника Головного управління з 
питань регуляторної політики та підприємництва 

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

13.11.2012р.- 
02.09.2013р. 
 

- заступник начальника управління регуляторної 
політики та видачі документів дозвільного характеру – 
начальника відділу з питань видачі документів 
дозвільного характеру – державний адміністратор  

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

03.09.2013р. – 
20.04.2015р. 
 
 
21.04.2015 – по 
теперішній час 

Начальник управління (центру) надання 
адміністративних послуг апарату виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
 
Директор Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 


