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ФІДАНЯН Олена Григоріївна 
 
Працює з 29 квітня 2014 року директор Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
Громадянство України з 13.11.1991 року 
Число, місяць і рік народження 01.12.1963 року 
Місце народження Україна, м. Київ 
Освіта вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького,  
            педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових 

класів (1989); Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України, «Державне управління», магістр державного 
управління (2010). 
 

Науковий ступінь, вчене звання не має  
Володіння мовами українською, російською вільно, німецькою зі словником 
Нагороди, почесні звання   Почесна грамота Міністерства освіти і науки, 
(2000), нагрудний знак “Відмінник освіти України” (2001),  Подяка 
Державної податкової адміністрації (2002), Подяка Київського міського 
Голови (2003), Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України 
(2003), Подяка Головного управління освіти і науки (2006, 2012), нагрудний 
знак «Василь Сухомлинський» (2007), нагрудний знак “Відмінник столичної 
освіти ” (2013).   
 
Прийняття Присяги  
державного службовця   01.11.1997 року 
Ранг державної служби  7 ранг,  ІV категорія  
Загальний стаж роботи 31 рік 07 місяців 18 днів 
Стаж державної служби 16 років 04 місяці 16 днів 
 

 
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 
15.08.1983 до 15.08.1987 – вчитель початкових класів середньої 

загальноосвітньої школи № 240 м. Києва; 
15.08.1987 до 05.07.1989 – вчитель початкових класів середньої школи    

№ 268 м. Києва; 
01.09.1989 до 23.08.1994 - вчитель початкових класів середньої школи    

№ 2 м. Городня Чернігівської області; 
 



23.08.1994 до 01.11.1997 - заступник директора з навчально-виховної 
роботи середньої загальноосвітньої школи № 139 
Шевченківського району м. Києва; 

01.11.1997 до 19.10.1999 – спеціаліст І категорії Шевченківського відділу 
освіти м. Києва; 

19.10.1999 до 02.01.2001 – методист координаційного центру фізичної 
культури і спорту Головного управління освіти; 

02.01.2001 до 01.01.2002 - спеціаліст І категорії організаційного відділу 
управління загальної середньої освіти Головного 
управління освіти і науки; 

01.01.2002 до 14.03.2003 - провідний спеціаліст Головного управління 
освіти і науки; 

14.03.2003 до 17.12.2009 - заступник начальника управління розвитку 
загальної середньої освіти – начальник 
організаційного відділу Головного управління 
освіти і науки; 

17.12.2009 до 08.01.2013    - заступник начальника управління навчальних 
закладів – начальник відділу загальної середньої 
освіти та правового захисту дітей Головного 
управління освіти і науки; 

08.01.2013 до 08.02.2013    - начальник відділу загальної середньої освіти 
управління дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту; 

11.02.2013 до 28.04.2014    - помічник консультанта народного депутата 
України (Апарат Верховної Ради України); 

29.04.2014 по теперішній час – директор Департаменту освіти і науки, молоді 
                                                  та спорту виконавчого органу Київської міської  
                                                  ради (Київської міської державної адміністрації) 
 
 
 
 
 
 
 


