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Працює на посаді заступника директора Департаменту фінансів – 

начальника Управління фінансів транспорту, 
зв’язку та сфери послуг Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з 
грудня 2012 року  

 
Громадянство   України 
  
Число, місяць і рік  
народження    17.08.1973 
 
Місце народження   Україна м. Дніпропетровськ 
 
Освіта   повна вища, спеціаліст, Тернопільський  інститут 

народного господарства, 1994 р.  
 магістр державного управління, Національна 

академія державного управління при 
Президентові України, 2013р. 

 
Науковий ступінь,  
вчене звання   не має 
 
Нагороди, почесні звання ювілейна медаль "25 років незалежності 

України" 
 
Прийняття Присяги  
державного службовця 25.07.1994 
 
Ранг державного службовця 5 ранг (01.05.2016) 
 
Загальний стаж роботи  24 роки 05 міс. (на 01.01.2019) 
 
Стаж  державної служби  24 роки 05 міс. (на 01.01.2019) 
 

ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

09.1990 – 06.1994              студент Тернопільського інституту народного  
                                            господарства; 



07.1994 – 04.1995   економіст І категорії Фінансового відділу 
Старокиївської районної державної адміністрації           
м. Києва;  

05.1995 – 07.1996 виконуючий обов’язки начальника бюджетної інспекції 
– заступник завідуючого Фінансовим відділом 
Старокиївської районної державної адміністрації           
м. Києва;  

07.1996 – 04.1997   виконуючий обов’язки завідуючого Фінансовим 
відділом Старокиївської районної державної 
адміністрації м. Києва;  

04.1997 – 10.1999   завідуючий Фінансовим відділом Старокиївської 
районної державної адміністрації м. Києва;  

10.1999 – 09.2001   заступник голови Старокиївської районної державної 
адміністрації з питань бюджету та фінансів – 
завідуючий фінансовим відділом; 

10.2001 – 01.2002   виконуючий обов’язки начальника Фінансового 
управління Шевченківської районної в м. Києві 
державної адміністрації; 

01.2002 – 08.2002  начальник Фінансового управління Шевченківської 
районної в м. Києві державної адміністрації; 

08.2002 – 04.2006  заступник начальника Головного фінансового 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) – начальник 
Управління фінансів виробничої сфери; 

04.2006 – 12.2012              заступник начальника Головного фінансового 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) – начальник 
Управління фінансів транспорту, зв’язку та сфери 
послуг; 

12.2012 – по цей час  заступник директора Департаменту фінансів – 
начальник Управління фінансів транспорту, зв’язку та 
сфери послуг Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

 
 
 
 
 


