
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Кондрашової Наталії Михайлівни 
 

Працює З 23 жовтня  2013 року заступник директора – 
начальник управління регуляторної політики та 
підприємництва  Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянство З 13.11.1991 
Число, місяць і рік 
народження 

 
11 серпня 1956 року 

Місце народження Росія, Сахалінська обл., селище Леонідово 
Освіта Вища‚  

1999р. Київський національний університет ім. 
Т.Шевченка  
спеціальність: правознавство  
кваліфікація: спеціаліст права 
 
1980р. Київський технологічний інститут легкої 
промисловості  
спеціальність: економіка та організація 
промисловості   
кваліфікація: інженер-економіст 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

 
Не має 

Володіння мовами українська‚ російська – вільно, англійська – зі 
словником 

Нагороди, почесні 
звання 

 
Не має 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 
01.04.1994 

Ранг державного 
службовця 

 
8 ранг 

Загальний стаж роботи 30р 07м 09д (станом  на 01.06.2015) 
Стаж державної 
служби 

 
33р 03м 10д (станом на 01.06.2015) 

Депутат ради не обиралася 
 

Стягнення не має 
 

 
 
 



Трудова діяльність 
 

06.09.1973- 
23.09.1974 
 

Школа № 51 м. Києва: лаборант 

01.10.1974- 
29.03.1975 

Український науково-дослідний інститут целюлозної і 
паперової промисловості: лаборант спеціальних та 
технічних видів паперу 
 

16.09.1975-
04.09.1981 

Дослідний завод Інституту автоматики м. Києва: 
технік-економіст, інженер-економіст 
 

01.02.1982- 
19.12.1988 

Планова комісія Київського виконкому:старший 
інженер відділу комплексного планування міста 
 

20.12.1988- 
11.01.1990 

Головне планово-економічне управління виконавчого 
комітету Київської міської Ради народних депутатів: 
старший спеціаліст підвідділу розвитку спец галузей 
відділу промисловості 
 

12.01.1990- 
09.06.1992 

Печерський виконком: головний спеціаліст відділу 
комплексного і соціального розвитку району 
 

09.06.1992- 
01.12.1994 

Печерська районна державна адміністрація: головний 
спеціаліст відділу по сприянню малим підприємствам 
та підприємництву, завідуючий відділом по сприянню 
малим підприємствам та підприємництву 
 

01.12.1994- 
25.01.1996 

Виконком Печерської районної ради народних 
депутатів: завідуючий відділом по сприянню малим 
підприємствам та підприємництву 
 

26.01.1996- 
24.10.2001 

Печерська районна державна адміністрація: начальник 
управління економіки 
 

24.10.2001- 
20.12.2010 
 

Печерська районна у місті Києві державна 
адміністрація: начальник управління економіки, 
заступник голови райдержадміністрації, державний 
реєстратор, подовжено термін повноважень на посаді 
заступника голови райдержадміністрації 
 

21.12.2010- 
06.08.2013 

Печерська районна у місті Києві державна 
адміністрація: заступник голови Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
 



 
07.08.2013- 
22.10.2013 

 
Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації): 
перший заступник директора Департаменту-начальник 
управління регуляторної політики та видачі документів 
дозвільного характеру 
 

23.10.2013- 
до цього часу 

заступник директора – начальник управління 
регуляторної політики та підприємництва  
Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

 
 
 
 
 


