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ПАХАЛЕНКО  
Юлія Петрівна 

 
Пpацює  з  квітня 2016 року заступником керівника апарату 

- начальником управління фінансово-
господарського забезпечення – головним 
бухгалтером  апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Громадянство громадянка України 
Число, місяць і рік 
народження 

24 вересня 1980 року  

Місце народження Україна‚ м. Київ 
Освіта вища‚ 2011р., Міжрегіональна Академія управ-

ління персоналом‚ облік і аудит (магістр з обліку і 
аудиту) 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

не має 

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

Нагоpоди, почесні 
звання  

не має 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

24.10.2000 

Ранг державного 
службовця 

6  (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 15 р. 11 м.  
Стаж державної служби 15 р.  07 м. (станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обиралася 
Стягнення не має 

   
Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

   
09.1998 - 06.2000 учениця Київського кооперативного економічно-

правового коледжу; м. Київ 
07.2000 - 10.2000 економіст дочірного підприємства СУ-2 ВАТ 

”Будмеханізація”; м. Київ 



10.2000 - 11.2012 спеціаліст І категорії‚ провідний спеціаліст‚ головний 
спеціаліст‚ головний спеціаліст - бухгалтер‚ головний 
бухгалтер Управління справами виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

11.2012 - 06.2013 головний спеціаліст відділу фінансування та звітності 
по виконанню державного бюджету та обліку матеріалів 
управління бухгалтерського обліку та звітності апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

06.2013 - 10.2013 заступник начальника управління - начальник відділу 
виконання кошторису видатків апарату управління 
бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

10.2013 - 04.2016 заступник начальника управління - начальник відділу 
фінансового забезпечення  та звітності управління 
бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

04.2016 до цього 
часу  

заступник керівника апарату - начальник управління 
фінансово-господарського забезпечення – головний 
бухгалтер  апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Начальник управління по 
роботі з персоналом Т.Стеклентьова 
 


