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Пpацює  з 05 травня 2015 року  заступником керівника 

апарату  - начальником  управління по роботі з 
персоналом  апарату виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України  
Число, місяць і рік 
народження 

20 травня 1956 року  

Місце народження Київська область, м. Бориспіль   
Освіта вища‚ 1980 р.,  Київський державний університет 

ім. Т.Г.Шевченка‚ історія, історик‚ викладач  
історії та  суспільствознавства; 
вища, 2001 р.,  Українська  Академія державного 
управління при Президентові України‚ державне 
управління, магістр державного управління) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 
читає і перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  ювілейна медаль ”В пам’ять 1500-річчя Києва” 
(11.1984), Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (03.1999), Подяка Кабінету Міністрів 
України (05.2001), відзнака Головдержслужби 
України – нагрудний знак «Державна служба 
України «За сумлінну працю» (06.2004), орден 
"За заслуги" ІІІ ступеня (05.2005), Почесна 
грамота Головного управління державної служби 
України (05.2011) 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

21.04.1994 

Ранг державного 
службовця 

5 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 41 р. 07м. 
Стаж державної служби 39 р. 10 м. ( станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обиралась 
Стягнення не має 

 
 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1973 до 03.1977 секретар канцелярії прокуратури Київської області 

03.1977 до 11.1981 статистик, виконуюча обов`язки завідуючої  сектором 
обліку членів ВЛКСМ Києво-Святошинського району  
ЛКСМ України м. Києва 

11.1981 до 12.1982  тимчасово не працювала 

12.1982 до 08.1984 економіст управління збуту та експортних поставок 
Мінм’ясомолпрому УРСР; м. Київ 

09.1984 до 05.1992 референт, старший референт,  референт І категорії 
сектору кадрів  виконкому  Київської міської  Ради 
народних депутатів 

06.1992 до 07.1993 завідуюча сектором обліку кадрів  управління 
організаційно-контрольної та кадрової роботи 
секретаріату  Київської міської державної 
адміністрації 

07.1993 до 02.1996 завідуюча відділом кадрів Київської міської 
державної адміністрації 

02.1996 до 07.2002 завідуюча відділом кадрової роботи та з питань 
державної служби і нагород апарату Київської міської 
державної адміністрації 

07.2002 до 05.2015 заступник керівника апарату - начальник управління 
кадрової роботи і нагород апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  

05.2015 до цього часу  заступник керівника апарату  - начальник  управління 
по роботі з персоналом  апарату виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

  

Заступник начальника 
управління – начальник відділу 
управління по роботі з персоналом                                                    Н.Зденик 
 


