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ВАДЗІНСЬКА 

 Ольга Олександрівна 

 

 

 

 

Пpацює  з 10 вересня 2018 року  начальником управління 

забезпечення діяльності адміністративної комісії 

при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) 

апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

Громадянство громадянка України  

 

Число, місяць і рік 

народження 

12 жовтня  1957 року  

Місце народження с.Чупира Білоцерківського району Київської 

області 

 

Освіта вища‚ 1999р.,  Київський університет імені Тараса 

Шевченка‚ правознавство (спеціаліст права) 

 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно  

 

Нагоpоди, почесні звання  Подяка Президента України (2010) 

 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

01.07.2003 

Ранг державного 

службовця 

5 (02.01.2018) 

Загальний стаж роботи 43 р. 03 м. 

 

Стаж державної служби 20 р. 05 м. (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 

10.1975 - 12.1976 робітник Київського заводу ”Електроприлад” 

12.1976 - 03.1977 тимчасово не працювала 

03.1977 - 01.1979 оператор виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства Бортницької  станції 

аерації; м. Київ 

01.1979 - 10.1992 паспортистка‚ інспектор‚ старший інспектор УВІР 

Головного управління внутрішніх справ м. Києва 

10.1992 - 03.1997 начальник сектора  МВНП ”Квазар”; м. Київ 



04.1997 - 06.1998 начальник міжнародного відділу АОЗТ Агентства 

”Гамалія”; м. Київ 

06.1998 - 07.2003 начальник юридичного відділу Закритого 

Акціонерного Товариства ”Гамалія”; м. Київ. 

07.2003 - 02.2008 головний спеціаліст, начальник відділу  забезпечення 

роботи  адміністративної комісії апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

02.2008 – 03.2011 завідуюча сектором  забезпечення роботи 

адміністративної комісії апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

03.2011 – 09.2018  начальник відділу  забезпечення роботи 

адміністративної комісії апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

09.2018 до цього часу  начальник управління забезпечення діяльності 

адміністративної комісії при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

 

Начальник управління  

по роботі з персоналом  

 

Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 
 


