
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ЛУЧКІНА Оксана Миколаївна 
 

 

 
   

Пpацює   начальник відділу роботи із зверненнями громадян 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(апарат) з 23-04-2015 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 18–02–1979 

   

Місце народження  місто Київ 

   

Освіта  Повна вища‚ магістр‚ Міжрегіональна Академія управління 

персоналом‚ 2006 р.‚ політологія (магістр політології); Базова 

вища‚ молодший спеціаліст (старий термін)‚ Міжрегіональна 

Академія управління персоналом‚ 1998 р.‚ управління 

трудовими ресурсами (економіст‚ менеджер персоналу) 
   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 не має 

   

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

розмовляє;  
   

Нагоpоди, почесні звання   не має 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 08–02–2000  

   

Ранг державного службовця  6 (01-05-2016) 

   

Загальний стаж роботи  22 р. 1 м. 

   

Стаж державної служби  20 р. 3 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

 Б 

   

Стягнення  не має 

   

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь  

08.1996 до 06.1998  студент; Міжрегіональна Академія управління персоналом; 

м. Київ 

02.2000 до 11.2001  спеціаліст 1 категорії; відділ з питань внутрішньої політики; 

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; 

м. Київ 



11.2001 до 12.2006  головний спеціаліст; відділ по роботі з депутатами‚ 

політичними партіями та органами самоврядування 

населення; начальник відділу; відділ організаційного 

забезпечення діяльності районної ради секретаріату районної 

ради; Печерська районна у м. Києві рада; 01010 м. Київ вул. 

Суворова‚ 15 

01.2007 до 09.2009  начальник відділу; відділ організаційного забезпечення 

діяльності голови райдержадміністрації; Печерська районна у 

місті Києві державна адміністрація (апарат); 01010 м. Київ 

вул. Суворова‚ 15 

10.2009 до 09.2010  начальник відділу; відділ по організаційному забезпеченню 

діяльності районної ради; Печерська районна у місті Києві 

рада; 01010 м. Київ‚ Суворова‚ 15 

09.2010 до 12.2010  заступник начальника відділу; відділ по роботі зі зверненнями 

громадян; Печерська районна у місті Києві державна 

адміністрація (апарат); 01010‚ м. Київ‚ вул. Суворова 15 

01.2011 по цей час  заступник начальника відділу; начальник відділу; відділ 

роботи із зверненнями громадян; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація (апарат); м. Київ‚ вул. 

М. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

 

 


