
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

САФОНОВА Оксана Михайлівна 

 

 
   
Працює  головний спеціаліст внутрішнього аудиту Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації (апарат) з 

02.06.2020 
   

Громадянство  13–11–1999  

   

Число, місяць і рік народження  27–12–1970 

   

Місце народження  Чернігівська область‚ Ічнянський район‚ с. Бережівка 

   

Освіта  Повна вища‚ спеціаліст‚ Інститут післядипломної освіти 

Київського національного університету технологій‚ 2005 р.‚ 

облік і аудит (спеціаліст з обліку і аудиту); Повна вища‚ 

спеціаліст‚ Київський технологічний інститут легкої 

промисловості‚ 1993 р.‚ технологія і конструювання 

швейних виробів (інженер-технолог) 
   

Науковий ступінь, вчене звання  не має 

   

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

розмовляє;  
   

Нагоpоди, почесні звання   не має 

   

Прийняття Присяги державного 

службовця 

 26–09–2000  

   

Ранг державного службовця  7 (05-08-2019) 

   

Загальний стаж роботи  32 р. 3 м. 

   

Стаж державної служби  7 р. 4 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

 В 

Стягнення  не має 

   

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

08.1987 до 08.1988  санітарка; фельдшерсько-акушерський пункт; Березівський 

ФАП; Чернігівська обл.; 

08.1988 до 06.1993  навчання; Київський технологічний інститут легкої 

промисловості; м. Київ; 

09.1993 до 09.1997  старший лаборант; Державна академія легкої 

промисловості; м. Київ; 

10.1997 до 09.2000  диспетчер-касир; ТОВ «Печерська автомобільна компанія»; 

м. Київ; 



09.2000 до 01.2007  державний податковий інспектор; відділ інформаційних 

технологій та обміну податковою інформацією; старший 

державний податковий інспектор; відділ автоматизації 

процесів оподаткування; управління автоматизованого 

адміністрування податків; старший державний податковий 

інспектор; відділ обліку платників податків; управління 

інформатизації та обліку; управління автоматизації 

процесів та обліку; старший державний податковий 

інспектор; головний державний податковий інспектор; 

сектор ведення реєстрів платників податків; відділ 

реєстрації та обліку платників податків; завідувач сектору; 

сектор реєстрації та обліку платників податків – фізичних 

осіб; управління реєстрації та обліку платників податків; 

Державна податкова інспекція у Печерському районі 

м. Києва; м. Київ; 

02.2007 до 11.2018  бухгалтер; заступник головного бухгалтера; ДП «Дойче 

Аграртехнік»; м. Київ; 

01.2019 до 03.2019  бухгалтер 2 категорії; відділ бухгалтерського обліку у 

Київській області; ТОВ «ВОГ КАРД»; м. Луцьк; 

03.2019 до 04.2019  провідний бухгалтер; відділ бухгалтерського обліку у 

Київській дирекції; ТОВ «Центуріон –дістрібюшин»; 

м. Луцьк; 

04.2019 до 05.2019  заступник начальника відділу; відділ бухгалтерського 

обліку у Київській області; ТОВ «ВОГ- КАРД»; м. Київ; 

06.2019 до 06.2020  головний спеціаліст - бухгалтер; служба у справах дітей та 

сім’ї; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ вул. М. Омеляновича-Павленка, 15; 

06.2020 по цей час  головний спеціаліст внутрішнього аудиту; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація (апарат); 

м. Київ вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

 


