
   станом на 19–04–2021 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ДАНИЛЬЧЕНКО Світлана Олексіївна 

 

 

 

Пpацює  начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації (апарат) з 19–04–2021 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 13–04–1982 

   

Місце народження  місто Київ 

   

Освіта  вища, магістр, Національна академія державного управління при 

Президентові України, 2019 р., публічне управління та адміністрування; 

повна вища‚ Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», 2005р., адміністративний менеджмент (магістр 

адміністративного менеджменту) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

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

словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 25–07–2005  

   

Ранг державного 

службовця 

 5 ( 02–05–2019 ) 

   

Загальний стаж роботи  16 р. 6 м. 

   

Стаж державної служби  15 р. 8 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 

 
08.2004 по 05.2005  менеджер з інформації; громадська організація Наукове товариство 

інвалідів «Інститут соціальної політики»; м. Київ; 



 

07.2005 по 12.2010  спеціаліст І категорії, провідний спеціаліст; відділ реєстрації; 

управління з питань підприємництва; провідний спеціаліст, державний 

реєстратор; відділ з питань підприємництва; Печерська районна у місті 

Києві державна адміністрація (апарат); м. Київ, вул. Суворова, 15; 

 

01.2011 по 10.2011  державний реєстратор; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація (апарат); м. Київ, вул. Суворова, 15; 

 

10.2011 по 06.2014  головний спеціаліст; відділ поводження з побутовими відходами; 

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування; 

головний спеціаліст; відділ поводження з побутовими відходами; 

Департамент благоустрою територій та комунального обслуговування; 

головний спеціаліст; відділ поводження з побутовими відходами; 

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування; 

начальник відділу; відділ благоустрою; Управління благоустрою 

територій та комунального обслуговування; Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

м. Київ; 

 

06.2014 по 02.2020  головний спеціаліст, начальник відділу; відділ акредитації та визнання 

документів про освіту; Управління ліцензування, акредитації та 

нострифікації; начальник відділу; відділ акредитації Управління 

ліцензування та акредитації; заступник директора департаменту – 

начальник відділу, відділ ліцензування вищої та післядипломної освіти; 

департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування ; 

заступник директора департаменту – начальник відділу; відділ 

ліцензування; департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування; заступник директора департаменту – начальник відділу; 

відділ ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої, післядипломної 

освіти та освітньої діяльності на третьому освітньо - науковому рівні; 

департамент ліцензування; Міністерство освіти і науки України; 

м. Київ, проспект Перемоги, 10; 

 

02.2020 по 06.2020  заступник начальника управління – начальник відділу; відділ зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ; Управління організаційного забезпечення, 

зв’язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації; заступник начальника 

управління – начальник відділу; відділ з питань обстеження та 

паспортизації; Управління ліцензування, обстеження та паспортизації; 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України; м. Київ; 

 

06.2020 по 04.2021  головний спеціаліст; відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ; відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю; Печерська районна в місті Києві державної 

адміністрації (апарат); м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15; 

 

04.2021 по цей час  начальник; відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю; Печерська районна в місті Києві державної 

адміністрації (апарат); м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

 


