
   

 

 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

КОПИЛ -ФІЛАТОВА  

Тетяна Василівна 

 
   

Пpацює   начальник управління освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з 

11-12-2015 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 19–03–1976 

   

Місце народження  с. Ситняки Макарівського району Київської області 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Національний університет біоресурсів і 

природокористування України‚ 2014‚ державна служба 

(магістр державної служби); повна вища‚ спеціаліст‚ 

Київський університет імені Тараса Шевченка‚ 1998‚ 

географія (географ -геоеколог‚ менеджер‚ викладач); базова 

вища‚ бакалавр‚ Київський університет імені Тараса 

Шевченка‚ 1997‚ географія (бакалавр) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською - читає і 

перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 13–09–2005  

Ранг державного службовця  6 ( 01-05-2016 ) 

   

Загальний стаж роботи  22 р. 5 м. 

   

Стаж державної служби  11 р. 3 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

  

Б 
   

Стягнення  немає 

 

 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

   

09.1993 до 06.1998  навчання; Київський університет імені Тараса Шевченка; 

09.1999 до 09.2000  педагог - організатор‚ Ситняківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. село Ситняки Макарівського району‚ Київської області; 

09.2000 до 11.2000  старший адміністратор‚ ТОВ ”Оздоровчий табір ”Лідер” м. 

Київ‚ Пуща-Водиця; 

11.2000 до 11.2002  менеджер‚ ТОВ ”Агроімпекс ЛТД”‚ м. Київ; 

04.2003 до 05.2003  перебувала на обліку в центрі зайнятості Макарівського 

району‚ Київської області; 

05.2003 до 09.2005  виробнича робітниця кафетерію; офіціант; Ідальня Управління 

справами Верховної Ради України‚ м. Київ; 

09.2005 до 06.2011  провідний спеціаліст відділу документального забезпечення 

центрального апарату‚ головний спеціаліст‚ головний 

спеціаліст відділу кадрів та документального забезпечення; 

Державна інспекція з енергозбереженням у Київській області; 

07.2011 до 06.2012  перебувала на обліку в центрі зайнятості Шевченківського 

району м. Києва; 

06.2012 до 06.2012  головний спеціаліст відділу кадрового та документального 

забезпечення‚ контролю виконання‚ аналізу‚ планування 

інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю; Державна 

екологічна інспекція у Київській області м. Київ; 

06.2012 до 05.2013  головний спеціаліст відділу біоресурсів; завідувач сектору 

кадрового та документального забезпечення; Державне 

управління охорони навколишнього природного середовища в 

Київській області; 

06.2013 до 08.2015  завідувач сектору кадрового забезпечення та документообігу; 

Департамент екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації; 

08.2015 по цей час  заступник начальника управління - начальник відділу з питань 

дошкільної освіти та виховної роботи; начальник управління 

освіти та інноваційного розвитку; Печерська районна в місті 

Києві державної адміністрації. 

   

Заступник керівника апарату - начальник                                                       

відділу управління персоналом                                                                      Любов СИНЯК 

 

 

 

 


