
  станом на 06-10-2021 р. 

 

 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

ТРОМСА  

Вікторія Іванівна 

 
   

Працює  начальник відділу молоді та спорту Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації  з 06-10-2021 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 27–12–1975 

   

Місце народження  місто Київ 

   

Освіта  повна вища (магістр), Національна академія державного 

управління при Президентові України, 2014 р., державне 

управління (магістр державного управління); повна вища 

(магістр), Київський університет імені Тараса Шевченка, 

1999 р., соціальна педагогіка; базова вища (бакалавр), 

педагогічний коледж при Київському університеті імені Тараса 

Шевченка, 1997 р., педагогіка (бакалавр педагогіки, 

соціальний педагог, організатор соціально-педагогічної 

допомоги населенню) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно 

   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–03–2002  

   

Ранг державного службовця  5 ( з 06-07-2019 ) 

   

Загальний стаж роботи  18 р. 8 м. 

   

Стаж державної служби  16 р. 11 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 

 

 
   

03.2002 до 07.2002  спеціаліст 1 категорії підвідділу № 1; спеціаліст 1 категорії 

підвідділу № 2; відділ призначення пенсій; Шевченківське 

районне управління Київського міського управління Пенсійного 

фонду України; м. Київ; 

   

04.2003 до 09.2004  спеціаліст 1 категорії підвідділу № 2; провідний спеціаліст 

підвідділу № 2; провідний спеціаліст підвідділу № 3; головний 

спеціаліст підвідділу № 3; відділ призначення пенсій; 

Управління пенсійного фонду України в Шевченківському 

районі м. Києва; м. Київ; 

   

09.2004 до 10.2005  методист 2 категорії; методист 1 категорії; деканат факультету 

економіки та підприємництва; Вищий навчальний заклад 

«Університет економіки та права «Крок»; м. Київ; 

   

10.2005 до 06.2013  головний спеціаліст відділу; начальник відділу; відділ молоді; 

управління у справах сім’ї та молоді; Київська обласна 

державна адміністрація; м. Київ; 

   

06.2013 до 05.2017  заступник начальника управління – начальник відділу; відділ 

молоді; заступник начальника управління – начальник відділу; 

відділ молодіжної політики, планово - економічної та 

організаційної роботи; заступник начальника управління – 

начальник відділу; відділ молодіжної політики та планово 

економічної роботи; управління молоді та спорту; Київська 

обласна державна адміністрація; м. Київ; 

   

05.2017 до 10.2020  заступник начальника управління - начальник відділу; відділ 

молодіжної політики; управління молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання; Київська обласна 

державна адміністрація; м. Київ; 

   

11.2020 до 08.2021  перебування на обліку по безробіттю; Броварський 

міськрайцентр зайнятості; м. Бровари; 

   

08.2021 по цей час  головний спеціаліст відділу;  начальник відділу; відділ молоді та 

спорту; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ, вул. Цитадельна 5/9. 

 

начальник відділу управління персоналом      Любов СИНЯК 

 


