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Працює на посаді першого заступника директора Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з 
березня 2017 року 

 
Громадянство   України 
  
Число, місяць і рік  
народження    10.05.1975 
 
Місце народження   с.Хотинівка, Носівського р-ну, Чернігівської обл. 
 
Освіта   повна вища, інженер-металург Національний 

технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», 1998 р,; магістр з 
банківського менеджменту Київський національний 
економічний університет, 1999 р.  

 
Науковий ступінь,  не має 
вчене звання    
 
Нагороди, почесні звання Заслужений економіст України 
 
Прийняття Присяги  
державного службовця 26.06.2000 
 
Ранг державного службовця  5 ранг (01.05.2016) 
 
Загальний стаж роботи  20 років 03 міс. (на 01.01.2019) 
 
Стаж державної служби  18 років 03 міс. (на 01.01.2019) 
 

 
 

 



ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
09.1992 – 05.1998             студент Київського політехнічного інституту; 
07.1998 – 12.1998   стажист-дослідник кафедри «Фізика металів» 

Національного технічного університету «Київський 
політехнічний інститут»;  

12.1998 – 06.2000 інженер-механік Агрокомбінату «Пуща-Водиця»;  
06.2000 – 08.2000   провідний економіст відділу взаємозаліку та фінансування 

державних цільових фондів Головного управління 
Державного казначейства України;  

08.2000 – 09.2000   провідний казначей відділу взаєморозрахунків та 
міжбюджетних відносин Головного управління 
Державного казначейства України;  

09.2000 – 06.2001   головний казначей відділу взаєморозрахунків Управління 
взаєморозрахунків та міжбюджетних відносин Головного 
управління Державного казначейства України; 

06.2001 – 11.2001   заступник начальника управління - начальник відділу 
взаєморозрахунків Управління взаєморозрахунків та       
міжбюджетних відносин Головного управління 
Державного казначейства України; 

11.2001 – 04.2002  заступник начальника управління – начальник відділу 
ресурсного балансу Управління фінансових ресурсів 
Головного управління Державного казначейства України; 

04.2002 – 02.2006  заступник начальника – головний бухгалтер Управління 
Державного казначейства у Київській області; 

02.2006 – 06.2010             начальник Головного фінансового управління Київської 
обласної державної адміністрації; 

06.2010 – 07.2010             помічник голови ради відділу забезпечення керівництва 
(патронатна служба) виконавчого апарату Київської 
обласної ради; 

09.2010 – 10.2010             головний спеціаліст сектору аналізу світового досвіду та 
міжнародної сертифікації навчальних програм Управління 
з навчальної роботи Національної академії державного 
управління при Президентові України; 

11.2010 – 12.2012  заступник начальника Головного фінансового управління 
виконавчого органу Київської міської ради (київської 
міської державної адміністрації); 

12.2012 – 03.2017  заступник директора Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (київської міської державної 
адміністрації); 

03.2017 – по цей час  перший заступник директора Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради (київської 
міської державної адміністрації). 

 


