
 

 

 

Біографічна довідка 

 

ШКУМБАТЮК 

   Каріна Любомирівна 

 
 

 
 

Пpацює  з 05 травня 2015 року заступником начальника 

управління по роботі з персоналом  апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Громадянство громадянка України 

 

Число, місяць і рік 

народження 

01 червня 1971 року  

Місце народження м.Київ 

Освіта вища, у 1993 році Київський державний педагогічний 

інститут ім. М.П.Драгоманова, українська мова та 

література (вчитель української мови та літератури);  

вища, у 1994 році Інститут державного управління і 

самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 

магістр державного управління  

 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

кандидат наук з державного управління (06.2004) 

Володіння мовами українською‚ російською, англійською - вільно; 

польською - читає і перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  Почесне звання "Заслужений працівник соціальної 

сфери України"(10.2004) 

 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

04.01.1995 

Ранг державного службовця 4 (01.05.2019) 
 

Загальний стаж роботи 28р. 01м. 

 

Стаж державної служби 21 р.07м. ( станом на 15.05.2019) 
 

Депутат ради не обиралася 

 

Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1988 - 06.1993 студентка Київського державного педагогічного інституту 

ім. М.П.Драгоманова 

09.1993 - 09.1994 слухач Інституту державного управління і самоврядування 

при Кабінеті Міністрів України, м. Київ  

11.1994 - 12.1994 секретар-референт  Інституту державного управління і 

самоврядування при Кабінеті Міністрів України 



01.1995 - 08.1996 провідний спеціаліст, головний спеціаліст, заступник 

начальника відділу підготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців управління підготовки та 

підвищення кваліфікації Головного управління державної 

служби при Кабінеті Міністрів України, м.Київ  

 

09.1996 - 10.1996 заступник начальника організаційно-контрольного 

управління - начальник організаційно-технічного відділу 

Української академії державного управління при 

Президентові України  

10.1996 - 07.2006 старший консультант, головний консультант сектору 

підготовки матеріалів з питань громадянства та надання 

притулку Служби забезпечення діяльності Комісії при 

Президентові України з питань громадянства  Секретаріату 

Президента України, м.Київ 

08.2006 - 06.2009 помічник заступника голови ради відділу забезпечення 

керівництва Київської обласної ради, м.Київ 

06.2009 - 09.2009 головний спеціаліст Департаменту стратегічного 

прогнозування, планування та міжнародного 

співробітництва Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики, м.Київ  

 

09.2009 - 05.2010 головний спеціаліст Департаменту міжрегіональної 

взаємодії, зв`язків з органами влади та громадськістю 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва 

України, м.Київ   

 

07.2010 - 11.2010 старший науковий співробітник Державного підприємства 

"Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості", м.Київ 

 

11.2010 - 06.2013 докторант  Національної академії державного управління 

при Президентові України 

 

06.2013 - 07.2013 головний спеціаліст сектору з упровадження економічних 

реформ управління організаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності голови Київської міської державної 

адміністрації  

 

07.2013 – 05.2015 заступник начальника управління з питань кадрової роботи 

і нагород  апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)  

 

05.2015 до цього часу  заступник начальника управління по роботі з персоналом  

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 
 

Начальник управління  

по роботі з персоналом   Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА  

 


