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Працює з 03 жовтня 2018 року заступником начальника 
управління-начальником відділу організації 
туристичної діяльності Управління туризму та 
промоцій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянка Україна 

Число, місяць 
і рік народження    

19 липня 1980 року 

Місце народження    місто Донецьк 

Освіта вища, 2002 рік, Донецький інститут 
туристичного бізнесу, менеджмент організацій 
(туристичного бізнесу), економіст-менеджер; 
вища, 2002 рік, Донецький національний 
технічний університет, міжнародна економіка, 
економіст; 
вища, 2007 рік, Донецький національний 
технічний університет, державна служба, 
магістр державного управління 

Науковий ступінь,  
вчене звання    

не має 

Володіння мовами    українською, російською – вільно;  
англійською – незалежний користувач із 
поглибленим рівнем знань  

Нагороди, почесні звання    Подяка Державної служби туризму і курортів 
Міністерства культури і туризму України 
(09.2005, 09.2007); Диплом Міністерства 
економіки України ІІ ступеня (08.2010) 

Прийняття Присяги  
державного службовця    

01.03.2004  

Ранг державного 
службовця   

6 ранг (05.01.2017) 

Загальний стаж роботи 20 р. 05 м. 
Стаж державної 
служби   

14 р. 06 м. (станом на 03.10.2018) 

Депутат ради    не обиралась 
Стягнення не має 



Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь: 
07.1997 – 10.2000  секретар – референт приватного малого підприємства 

«ФІРМА ЕНІС»; м. Донецьк 
10.2000 – 06.2003 менеджер відділу практики екскурсій і туризму 

Донецького інституту туристичного бізнесу; м. Донецьк 
06.2003 – 06.2003 виконавчий секретар спілки молодіжних організацій 

Донецької області; м. Донецьк 
07.2003 – 02.2004 заступник директора – спеціаліст по роботі з творчою 

молоддю Донецької обласної Дирекції молодіжних та 
дитячих творчих програм; м. Донецьк 

03. 2004 – 12.2005  головний спеціаліст відділу з питань туризму і курортів 
Донецької обласної державної адміністрації; м. Донецьк 

01.2006 – 05.2006 головний спеціаліст сектору з питань туризму і курортів 
Управління культури і туризму Донецької обласної 
державної адміністрації; м. Донецьк 

06.2006 – 01.2008 головний спеціаліст відділу розвитку туристично-
екскурсійної діяльності управління розвитку туризму і 
курортів Державної служби туризму і курортів 
Міністерства культури і туризму України; м. Київ 

01.2008 – 06. 2008 головний спеціаліст відділу регіонального розвитку 
управління розвитку туризму і курортів Державної служби 
туризму і курортів Міністерства культури і туризму 
України; м. Київ 

06.2008 – 06.2011 головний спеціаліст відділу стратегії співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями та з питань 
залучення міжнародної технічної допомоги департаменту 
міжнародної технічної допомоги та співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями  Міністерства 
економіки України; м. Київ 

07. 2011–  01.2012 головний консультант відділу інформаційно-аналітичної 
роботи управління з питань взаємодії з центральними 
органами виконавчої влади та інформаційно-аналітичної 
роботи Головного управління з питань регіональної та 
кадрової політики Адміністрації Президента України; 
м. Київ 

01.2012 – 05.2014 головний консультант відділу з питань взаємодії з 
центральними органами виконавчої влади  управління з 
питань взаємодії з центральними органами виконавчої 
влади та інформаційно-аналітичної роботи Головного 
управління з питань регіональної та кадрової політики 
Адміністрації Президента України; м. Київ 

05.2014– 12.2015 головний консультант відділу забезпечення взаємодії 
місцевих органів виконавчої влади з центральними 
органами виконавчої влади Головного управління з 
регіональної, кадрової політики та з питань тимчасово 
окупованої території Адміністрації Президента України;  
м. Київ 



12.2015 – 02. 2016 головний консультант сектору забезпечення взаємодії 
місцевих органів виконавчої влади з центральними 
органами виконавчої влади Головного департаменту 
регіональної політики Адміністрації Президента України; 
м. Київ 

02.2016 – 04.2016 
 

головний консультант відділу експертизи нормативно-
правових актів та моніторингу управління організаційно-
методичного забезпечення та моніторингу 
Координаційного центру забезпечення взаємодії з 
Кабінетом Міністрів України; м. Київ 

04.2016 – 06.2016  
 

головний консультант відділу промислової та енергетичної 
політики департаменту реального сектору економіки 
Головного департаменту з питань економічної політики 
Адміністрації Президента України; м. Київ 

06. 2016 – 01.2017 
 

головний спеціаліст відділу маркетингу та міжнародної 
діяльності департаменту туризму та курортів Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України; м. Київ 

01.2017– 04.2018 
 

начальник відділу маркетингу та міжнародної діяльності 
департаменту туризму та курортів Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України; м. Київ 

04.2018 – 10. 2018 заступник директора Дирекції виставково-конгресової 
діяльності Торгово-промислової палати України; м. Київ 

10.2018 до сьогодні заступник начальника управління-начальник відділу 
організації туристичної діяльності Управління туризму та 
промоцій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); м. Київ  

 
 
Головний спеціаліст з питань  
перосналу Управління туризму 
та промоцій                                                                                  Катерина ФРАНЧУК 
   


