
Біографічна довідка  

Корольова Олена Іванівна  

Працює   з 13 листопада 2018 року заступник директора 
Департаменту — начальник управління фінансового 
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності 
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

Громадянство  українка з 13.11.1991  
Число, місяць і рік 
народження 

 20 вересня 1960 року 

Місце народження  місто Київ 
Освіта  повна вища‚ Київський інститут народного 

господарства ім. Д. С. Коротченко, 1982 рік, 
бухгалтерський облік у промисловості, економіст 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 не має 

Володіння мовами  українською, російською, вільно 

Нагороди, почесні звання   не має 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 01 березня 1994 року  

Ранг державного 
службовця 

 4 ранг (29.07.2016) 

Загальний стаж роботи  41 р. 17 дн. (станом на 12.11.2018) 
Стаж державної служби  25 р. 03 м. (станом на 12.11.2018) 
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 09.1977 до 04.1981 
 
технік УВЦ  Київського інституту народного 
господарства ім. Д. С. Коротченко; 

з 04.1981 до 09.1986  старший бухгалтер фінансового управління 
Укоопсоюзу ;  

з 09.1986 до 09.1989  економіст, старший бухгалтер Київського заводу 
«Ремточмеханіка»; 

з 10.1989 до 12.1992   головний бухгалтер Київської міської ради ВДСО 
«Трудові резерви»; 

 



з 12.1992 до 11.1993   головний бухгалтер Київського міського СК «Гарт»;

з 11.1993 до 12.2001 

 

 головний бухгалтер, начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності-головний 
бухгалтер Управління по фізичній культурі і спорту 
Київської міської державної адміністрації;  

з 01.2002 до 01.2011  заступник начальника Головного управління-
начальник управління фінансово-економічного 
забезпечення та бухгалтерського обліку Головного 
управління по фізичній культурі та спорту Київської 
міської державної адміністрації;  

з 01.2011 до 11.2012  заступник начальника Головного управління–
начальник управління фінансово-економічного 
забезпечення та бухгалтерського обліку Головного 
управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);   

з 11.2012 до 12.2012  заступник начальника управління економіки і 
фінансів Головного управління освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);   

 з 01.2013 до 11.2018  заступник начальника управління  економіки і 
фінансів Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 

з 11.2018 по цей час  заступник директора Департаменту — начальник 
управління фінансового забезпечення, 
бухгалтерського обліку та звітності Департаменту 
молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

 

 
 


