
Біографічна довідка  

Панченко Людмила Володимирівна  

Пpацює   З 17 вересня 2018 року заступник директора 
Департаменту — начальник управління спорту 
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

Громадянство  українка з 13.11.1991  
Число, місяць і рік 
народження 

 17 січня 1962 року 

Місце народження  місто Київ 
Освіта  Повна вища‚ Київський державний інститут 

фізичної культури‚ 1985 рік‚ фізична культура і 
спорт, викладач фізичної культури і спорту 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 не має 

Володіння мовами  українською, російською, вільно 

Нагоpоди, почесні звання   «Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України», 2012 рік 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 20 вересня 1994 року  

Ранг державного 
службовця 

 4 ранг (29.07.2016) 

Загальний стаж роботи  37 р. 04 м. (станом на 17.09.2018) 
Стаж державної служби  32 р. 07 м. (станом на 17.09.2018) 
Депутат ради  не обиралась 
Стягнення  не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
 

з 10.1980 до 03.1982 
 
інструктор з фізичної культури Комітету по 
фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР;

з 07.1982 до 04.1986  служба в Збройних силах СРСР;  

з 05.1986 до 08.1989  інструктор учбово-спортивного відділу Комітету по 
фізичній культурі і спорту Київського виконкому;  

з 08.1989 до 12.1991  вчитель з фізичної культури СШ № 37 західної 
групи військ;  

з 12.1991 до 06.1994  вчитель з фізичної культури СШ № 69 західної 
групи військ;  

з 08.1994 до 01.1996 

 

 провідний спеціаліст учбово-методичного відділу 
Управління по фізичній культурі і спорту Київської 



міської державної адміністрації;  

з 01.1996 до 03.1996  виконуючий обов’язки начальника учбово-
методичного відділу Управління по фізичній 
культурі і спорту Київської міської державної 
адміністрації ;  

з 03.1996 до 12.2001  начальник відділу ігрових та масових видів спорту 
Управління по фізичній культурі і спорту Київської 
міської державної адміністрації;  

з 01.2002 до 12.2010  заступник начальника Головного управління по 
фізичній культурі та спорту Київської міської 
державної адміністрації;  

з 01.2011 до 12.2012 

 

 заступник начальника Головного управління-
начальник управління спорту Головного управління 
у справах сім’ї‚ молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);  

з 12.2012 до 01.2013  заступник начальника управління-начальник відділу 
спорту вищих досягнень управління  сім’ї, молоді та 
спорту Головного управління освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);  

 з 01.2013 до 07.2018  заступник начальника управління-начальник відділу 
спорту вищих досягнень управління молоді та 
спорту Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).  

з 07.2018 до 09.2018  заступник начальника управління-начальник відділу 
спорту вищих досягнень управління спорту 
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

з 09.2018 по цей час  заступник директора Департаменту — начальник 
управління спорту Департаменту молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

 

 
 


