
 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

   

ЧЕРКАШИНА Людмила Борисівна 
Пpацює   заступник директора Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)  з 
29 квітня 2016 року 

   

Громадянство  13-11-1991  
   

Число, місяць і рік 
народження 

 09.05.1969 

   

Місце народження  м. Київ 
   

Освіта  Вища, 1987р. Київський державний педагогічний 
інститут ім. М. Горького, педагогіка і методика 
початкового навчання, учитель початкових класів; 
1994р. Київський міжрегіональний інститут 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 
практична психологія в галузі народної освіти, 
практичний психолог; 2005р. Національна 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   2012р., Почесне звання "Заслужений працівник 
соціальної сфери України" 

   

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 01.04.1994 

   

Ранг державного службовця  8 (29.04.2016р.) 
   

Загальний стаж роботи  29р.06міс.18дн. 
   

Стаж державної служби  23р.07міс. 02 дн. 
   

Депутат ради  не обирався 
   



Стягнення  не має 
   

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

09.1986 по 08.1987  лаборант кафедри педагогіки і методики 
початкового навчання Київського державного 
інституту ім. А. М. Горького, м. Київ 

09.1987 по 08.1991  студент Київського державного інституту ім. А. М. 
Горького, м. Київ 

08.1991 по 08.1992  вчитель початкових класів, середня школа № 296, 
м. Київ 

08.1992 по 03.1995  спеціаліст І категорії, головний спеціаліст відділу в 
справах молоді та спорту Печерської районної 
державної адміністрації, м. Київ 

03.1995 по 08.2002  провідний спеціаліст, головний спеціаліст, 
завідувач секретаріатом заступника голови 
Київської міської державної адміністрації з питань 
освіти та культури 

08.2002 по 08.2003  заступник директора Центру соціальних служб для 
молоді Київської міської державної адміністрації, 
м. Київ 

09.2003 по 02.2005 

 

слухач Національної академії державного 
управління при Президентові України, м. Київ 

04.2005 по 04.2016  в.о.директора, заступник директора Київського 
міського центру соціальних служб для сім"ї, дітей 
та молоді, м. Київ 

з 04.2016 по цей час  заступник директора Департаменту соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

 


