
Станом на 04–02–2020  

 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

КОЛЄСНІКОВА  

Світлана Борисівна 
 

 
 

  

  

Працює начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації з 04-02-2020. 

  

Громадянство 13–11–1991 

  

Число, місяць і рік народження 16–06–1984 

  

Місце народження Львівська область, м. Львів 

  

Освіта повна вища‚ спеціаліст‚ Львівський державний 

аграрний університет, 2007, облік і аудит (спеціаліст 

з обліку і аудиту)  

  

Науковий ступінь, вчене звання немає 

  

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 

читає і перекладає зі словником 

  

Нагоpоди, почесні звання немає 

  

Прийняття Присяги державного службовця 01–09–2017 

  

Ранг державного службовця 6 (з 01-03-2019) 

  

Загальний стаж роботи 15 р. 10 м.  

  

Стаж державної служби 02 р. 05 м.  

  

Категорія посад державної служби Б 

  

Стягнення немає 

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь 

02.2003 до 08.2006 економіст І категорії; Львівське ВАТ «Облпаливо»; 

м. Львів 

  

08.2006 до 12.2008 лаборант; викладач економічних дисциплін; 

Золочівський технікум; Золочівський коледж; 

Львівський державний аграрний університет; 

м. Золочів Львівської обл. 

06.2009 до 09.2009 виплата по безробіттю; Львівський міський центр 

зайнятості; м. Львів; 

  

09.2009 до 05.2013 асистент; кафедра маркетингу; Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С.З. Гжицького; м. Львів; 



  

08.2013 до 12.2014 викладач економіки; Державний навчальний заклад 

«Київський професійний електромеханічний ліцей»; 

м. Київ 

  

01.2015 до 01.2016 економіст; Товарна біржа «Електронні торги України»; 

м. Київ 

  

03.2016 до 08.2017 голова правління; Благодійна організація Благодійний 

фонд «Сприяння та розвитку»; м. Київ 

  

09.2017 до 04.2018 головний спеціаліст; відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; Печерська районна  в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ,               

вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 

  

04.2018 до 08.2018 головний спеціаліст; відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; Подільська районна  в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ;  

  

08.2018 до 01.2019 головний спеціаліст відділу культурно-мистецької 

діяльності, туризму та охорони культурної спадщини; 

управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини; Солом’янська районна  в місті Києві 

державна адміністрація; м. Київ;                

  

02.2019 до 02.2019 головний спеціаліст; відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; Печерська районна  в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ, 

вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

  

03.2019 до 02.2020 заступник начальника; відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; Печерська районна  в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ, 

 вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

  

02.2020 по цей час начальник; відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини; Печерська районна  в місті 

Києві державна адміністрація; м. Київ, 

 вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

Заступник керівника апарату – начальник  

відділу управління персоналом                                                                                              Любов СИНЯК 


