
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

БРИЧКО  

Оксана Леонідівна  

 
 

 

 

Пpацює  з 01 вересня 2006 року начальником управління 

з питань звернень громадян апарату виконавчого 

органу  Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України  

Число, місяць і рік 

народження 

23 квітня 1969 року  

Місце народження Україна‚ м. Київ 

Освіта вища‚ у 1991 році  Київський державний 

педагогічний інститут ім. О. М. Горького‚  

історія‚ суспільствознавство та методика 

виховної роботи (вчитель історії і 

суспільствознавства та методист виховної 

роботи) 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно 

Нагоpоди, почесні звання  Почесна грамота Кабінету Міністрів України 

(22.08.2011) 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

01.09.2006 

Ранг державного 

службовця 

4 (01.05.2019) 

Загальний стаж роботи 25 р. 11 м. 

Стаж державної служби 12 р. 08 м. ( станом на 15.05.2019) 

Депутат ради не обиралась  

Стягнення не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1986 до 06.1991 студентка Київського державного педагогічного 

інституту ім. О.М.Горького  

08.1991 до 08.1993 вчитель історії середньої школи №75 м. Києва 

07.1993 до 01.1994 помічник Віце-президента Українського фонду 

соціальної реабілітації інвалідів ”Віра”; м. Київ 

01.1994 до 07.1999 виконавчий директор підприємства з іноземною 

інвестицією ТОВ ”ВСК”; м. Київ 



07.1999 до 01.2000 тимчасово не працювала; м.Київ 

01.2000 до 03.2004 адміністратор представництва ВАТ ”Сумське НВО            

ім. М. В. Фрунзе” в м. Києві 

04.2004 до 02.2005 тимчасово не працювала; м.Київ 

02.2005 до 06.2005 секретар заступника Генерального директора Державної 

компанії з експорту та імпорту продукції і послуг 

військового та спеціалізованого призначення 

УКРСПЕЦЕКСПОРТ №2; м. Київ 

06.2005 до 01.2006 тимчасово не працювала; м.Київ 

01.2006 до 07.2006 керівник відділу по зв’язках з громадськістю ТОВ 

Юридична фірма ”Формула безпеки”; м. Київ 

07.2006 до 09.2006 робота за трудовою угодою в управлінні з питань 

звернень громадян апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

09.2006 до цього 

часу  

начальник управління з питань звернень громадян 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

   

Начальник управління  

по роботі з персоналом Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА  
 


