
 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

Попович Валентина Петрівна 
 
 

Працює З 17 вересня 2019 року заступником директора 
Департаменту-начальником управління торгівлі та 
побуту Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Громадянство Громадянка України 
Число, місяць і рік 
народження 

 
28 травня 1970 року 

Місце народження с. Вікторівка Маньківського району Черкаської 
області 

Освіта Вища‚  
1992 р. Київський державний педагогічний 
інститут ім. М.П.Драгоманова 
спеціальність: географія і біологія 
кваліфікація: вчитель географії і біології 
середньої школи 
2004 р. Державна академія статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України 
спеціальність: облік і аудит 
кваліфікація: економіст 
2017 р. Національна академія державного 
управління при Президентові України 
спеціальність: державне управління 
кваліфікація: магістр державного управління 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

 
Не має 

Володіння мовами українська‚ російська – вільно 
Нагороди, почесні 
звання 

Грамота Державної служби України з контролю за 
наркотиками 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

25.04.2006 року 

Ранг державного 
службовця 

 
6 (шостий) ранг 

Загальний стаж роботи 22 р. 02 м.  
Стаж державної 
служби 

09 р. 11 м.  

Депутат ради не обиралася 
 

Стягнення не має 
 



Трудова діяльність 
 

01.09.1992- 
16.04.1993 

Дитяча дошкільна установа  № 662: вихователь 

 
05.09.1994- 
28.07.1995 

 
Міністерство статистики України: старший інспектор 
управління справами 

 
01.08.1995- 
12.02.1996 

 
Виконавча дирекція Асоціації міст України: помічник 
директора 

 
14.02.1996- 
07.09.1998 
 
01.02.2001- 
28.02.2003 
 
03.03.2003- 
09.02.2006 
 
 
10.02.2006- 
10.04.2006 
 
 
11.04.2006- 
07.06.2006 
 
 
07.06.2006- 
26.12.2006 
 
27.12.2006- 
01.09.2009 
 
01.11.2009- 
22.06.2010 

 
Київська філія Український енергетичний консорціум:  
помічник директора, заступник директора  
 
ТОВ «ІСІДА»: директор 
 
 
Відкрите акціонерне товариство «Українська 
інноваційно-фінансова компанія»: референт загального 
відділу 
 
Державне підприємство «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості»: референт управління 
 
Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики: начальник 
управління із забезпечення діяльності Голови 
 
Апарат Верховної Ради України: помічник-консультант 
народного депутата України Горбатюка А.О. 
 
ДП «ЮСЕНКО Україна»: менеджер по спільній 
інвестиційній діяльності 
 
«ВВВ АВТОГРУП»: заступник директора з 
комерційних питань 

 
25.06.2010- 
10.12.2010 
 
30.12.2010- 
10.11.2011 
 
 
 
 

 
Секретаріат Кабінету Міністрів України: помічник 
Міністра Кабінету Міністрів України 
 
Секретаріат Кабінету Міністрів України: радник 
Першого віце-прем`єр-міністра України, головний 
спеціаліст відділу опрацювання службової 
кореспонденції Управління діловодства, головний 
спеціаліст відділу опрацювання службової 
кореспонденції Департаменту забезпечення 



 
 
 
04.09.2012- 
11.02.2013 
 
 
 
 
12.02.2013- 
05.11.2013 
 
 
 
06.11.2013- 
07.04.2015 
 
 
 
 
08.04.2015- 
16.09.2019 
 
 
 
 
 
17.09.2019- 
до цього часу 

документообігу, контролю та роботи із зверненнями 
громадян 
 
Державна екологічна інспекція у Київській області:  
головний спеціаліст відділу інструментально-
лабораторного контролю, головний спеціаліст відділу 
кадрового та документального забезпечення, головний 
спеціаліст сектору документального забезпечення  
 
Державна служба України з контролю за наркотиками: 
головний спеціаліст, заступник начальника відділу 
аналітичної роботи, стратегічного планування та 
моніторингу наркоситуації 
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: 
заступник начальника відділу митно-тарифної та 
нетарифної політики управління зовнішньоекономічної 
політики департаменту зовнішньоекономічної 
діяльності  
 
Адміністрація Президента України: головний 
консультант сектору забезпечення регіональних 
поїздок департаменту регіональної політики, головний 
консультант-інспектор відділу південних регіонів 
департаменту регіональної політики Головного 
департаменту регіональної та кадрової політики 
 
Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації): 
заступник директора Департаменту-начальник 
управління торгівлі та побуту 
 

 
 
 
Завідувач сектором з питань управління  
персоналом Департаменту промисловості  
та розвитку підприємництва виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)                                Оксана СНІГІР 
 
 


