
  станом на 24–05–2021 р. 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 
НЕКРУТОВА Ольга Миколаївна 

 
Працює  начальник відділу організації діловодства Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації (апарат) з 

24 травня 2021 року 
   

Громадянство  13–11–2007  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 03–05–1977 

   

Місце народження  місто Кіровоград 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Державна академія житлово-

комунального господарства‚ 2008‚ менеджмент 

організацій (магістр з менеджменту організацій); базова 

вища‚ бакалавр‚ Державна академія житлово-

комунального господарства‚ 2007‚ менеджмент (бакалавр з 

менеджменту) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською – вільно, англійською та 

німецькою – зі словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 25–11–1998  

   

Ранг державного службовця  6 ( 21-05-2021 ) 

   

Загальний стаж роботи  21 р. 10 м. 

   

Стаж державної служби  12 р. 4 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

 Б 

   

Депутат ради  не обиралася 

   

Стягнення  немає 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

   

09.1994 до 06.1995  учениця; професійно-технічне училище №1;м. Кіровоград; 

   



09.1997 до 01.1998  учениця; Добровільне об’єднання сприяння армії‚ авіації 

та флоту; м. Київ; 

   

06.1998 до 11.1998  секретар-друкарка; Управління соціального захисту 

населення; Печерська районна державна адміністрація  

м. Києва; м. Київ; 

   

11.1998 до 10.2000  спеціаліст 2 категорії; відділ з питань призначення 

державних пенсій та допомог; Управління соціального 

захисту населення; Печерська районна державна 

адміністрація м. Києва; м. Київ; 

   

01.2001 до 01.2006  спеціаліст 1 категорії; відділ організаційно-кадрової 

роботи; спеціаліст 1 категорії‚ документознавець 1 

категорії; загальний відділ; Державне комунальне 

підприємство по утриманню будівель‚ споруд та 

прибудинкової території Печерського району міста Києва; 

м. Київ; 

   

02.2006 до 09.2006  документознавець 1 категорії; КП «Липкижитлосервіс»;  

м. Київ; 

   

10.2006 до 03.2007  спеціаліст 1 категорії; відділ з питань розвитку житлово-

комунального господарства; Управління житлово-

комунального господарства; Печерська районна у м. Києві 

державна адміністрація;м. Київ, вул. Московська, 37/2; 

   

03.2007 до 09.2007  провідний спеціаліст; головний спеціаліст; відділ 

контролю; Печерська районна у місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ‚ вул. Суворова 15; 

   

09.2007 до 12.2010  заступник начальника з питань забезпечення діяльності 

СаІІ-центру; відділ контролю; Печерська районна у місті 

Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. Суворова‚ 15; 

   

01.2011 до 03.2017  заступник начальника; відділ контролю; головний 

спеціаліст; сектор з питань охорони праці; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚  

вул. М. Омеляновича-Павленка, 15; 

   

03.2017 до 12.2017  перебування на обліку ; Печерська філія Київського 

міського центру зайнятості; м. Київ; 

   

01.2018 до 03.2020  головний спеціаліст; відділ діловодства та контролю; 

Управління документаційного забезпечення; АТ 

«Таскомбанк»; м. Київ; 

   

04.2020 до 01.2021  перебування на обліку; Печерська філія Київського 

міського центру зайнятості; м. Київ. 

 

 


