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Працює на посаді заступника директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з 
вересня 2021 року 

 
Громадянство   України 
  
Число, місяць і рік  
народження    19.06.1977 
 
Місце народження  Україна м. Київ 
 
Освіта   повна вища, магістр з фінансового 

менеджменту Київський національний 
економічний університет, 2000р.; магістр  
державного управління Національна академія 
державного управління при Президентові 
України, 2008 р.  

 
Науковий ступінь, 
вчене звання   не має 
 
Нагороди, почесні  
звання   не має 
 
Прийняття Присяги  
державного службовця 16.09.1998 
 
Ранг державного службовця  4 ранг (11.09.2020) 
 
Загальний стаж роботи 27 років 02 міс. (на 01.01.2022) 
 
Стаж  державної служби 23 роки 03 міс. (на 01.01.2022) 
 
      

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
10.1994 – 10.1995    технік ІІ категорії відділу комплексного проєктування 

Виробничого об’єднання «Київський радіозавод»; 



10.1995 – 11.1995 економіст фінансового відділу Відкритого акціонерного 
товариства «Укрнафта»; 

11.1995 – 09.1998 секретар-друкарка, диспетчер фінансового-економічного 
факультету Київського національного економічного 
університету; 

09.1998 – 03.2000 економіст І категорії, головний спеціаліст бюджетного 
відділу Фінансового відділу Мінської районної державної 
адміністрації м. Києва; 

03.2000 – 11.2000 провідний економіст відділу фінансів освіти та культури 
Фінансового управління Київської міської державної 
адміністрації; 

11.2000 – 10.2001 провідний економіст відділу бюджетних програм освіти, 
культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту 
Головного фінансового управління Київської міської 
державної адміністрації; 

10.2001 – 09.2002 головний економіст відділу бюджетних програм освіти, 
культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту 
Головного фінансового управління Київської міської 
державної адміністрації; 

09.2002 – 06.2004 заступник начальника Управління бюджетних програм 
освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та 
спорту Головного фінансового управління виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 

06.2004 – 04.2006 начальник Управління бюджетних програм освіти, 
культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту 
Головного фінансового управління виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 

04.2006 – 04.2007 начальник відділу фінансів освіти, культури, молодіжної 
політики, фізкультури та спорту Головного фінансового 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 

04.2007 – 09.2012 начальник Управління фінансів освіти, культури, 
молодіжної політики, засобів масової інформації, фізичної 
культури та спорту Головного фінансового управління 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 

10.2012 – 09.2021 начальник Управління фінансів освіти, культури, 
суспільних комунікацій, фізичної культури та спорту 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

09.2021 до тепер заступник директора Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

 


