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Працює на посаді з 02 квітня 2018 року заступник директора 
Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

 

Громадянство  громадянка України 

Число, місяць і рік  
народження  12 липня 1972 року 

Місце народження   м. Щецин Польща 
Освіта  вища, 2003р., Київський гуманітарний інститут, 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 
(менеджер зовнішньоекономічної діяльності) 

   

Науковий ступінь,  
вчене звання  не має 

Володіння мовами українською, російською, англійською - вільно 
Нагороди, почесні звання не має 

Прийняття Присяги  
державного службовця 01.08.2007  

Ранг державного службовця 10 

Загальний стаж роботи  27 р. 00 міс. (на 02.04.2018) 
Стаж державної служби  3 р. 07 міс. (на 20.11.2017) 
Депутат ради не обиралась 

Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
12.1990 – 06.1993  друкарка, старша піонервожата Бориспільської середньої 

школи № 5, м. Бориспіль 
06.1993 – 12.1994 друкарка Державного міжнародного аеропорту 

«Бориспіль», м. Бориспіль 
12.1994 – 03.1995 комірник цеху № 6 центру технічного обслуговування та 

ремонту авіатехніки Бориспільського регіонального 
відділення української державної авіакомпанії «Авіалінії 
України», м. Бориспіль 



03.1995 – 08.2004 секретар-референт; старший інспектор відділу 
документаційного забезпечення; ЗАО авіакомпанія 
«Аеросвіт», м. Бориспіль 

08.2004 – 07.2007 виконуюча обов’язки начальника відділу 
документаційного забезпечення; начальник відділу 
документаційного забезпечення Адміністративного 
комплексу ЗАО авіакомпанія «Аеросвіт», м. Бориспіль 

08.2007 – 07.2008 начальник загального відділу; начальник відділу 
організаційного забезпечення Головного управління 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

07.2008 – 03.2010 начальник загального відділу; начальник відділу 
документального забезпечення; начальник відділу 
підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного 
вікна – заступника начальника управління дозвільної 
документації та організаційно-правових питань Головного 
управління містобудування, архітектури та дизайну 
міського середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

05.2010 – 06.2010 головний спеціаліст відділу контролю, стратегічних 
програм та роботи з громадськістю управління 
формування економічної політики, контролю та 
стратегічних програм Головного управління екології та 
охорони природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

06.2010 – 02.2011 заступник начальника управління – начальник відділу 
контролю, стратегічних програм та роботи з 
громадськістю управління формування екологічної 
політики, контролю та стратегічних програм Головного 
управління екології та охорони природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  

02.2011 – 04.2014 заступник генерального директора ДП «Український 
лісогосподарський центр консалтингу та логістики 
«Укрлісконсалтинг», м. Київ 

04.2014 – 03.2015 начальник управління лісогосподарського забезпечення 
ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та 
логістики «Укрлісконсалтинг», м. Київ 

03.2015 – 08.2017 начальник сектору організаційної роботи виставок та 
проведення громадських заходів управління садово-
паркового господарства; начальник управління 
організаційного забезпечення; заступник генерального 
директора з комерційних питань комунального об’єднання 
«Київзеленбуд» м. Київ 

08.2017 – 01.2018  заступник начальника Служби утримання рухомого 
складу та транспортної інфраструктури КП 
«Київпастранс», м. Київ 

01.2018 – 04.2018   заступник директора Департаменту-начальника управління 
зв'язку та інформатизації Департаменту транспортної 



інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ 

04.2018 – по т.ч.                 заступник директора Департаменту – начальник 
управління з фінансово-економічних питань Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), м. Київ 

 


