
               станом на 04.08.2021  

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ЛІСНИЧЕНКО  

Ольга Вікторівна  

 

 
Працює  начальник відділу обліку та розподілу житлової площі 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(апарат) з 04.08.2021 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 29–09–1977 

 

   

Місце народження  місто Буй Костромської області Російська Федерація 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Національна академія державного 

управління при Президентові України‚ 2013 р., державне 

управління (магістр державного управління); повна вища‚ 

спеціаліст‚ Київський національний університет внутрішніх 

справ‚ 2006 р.‚ правознавство (юрист); повна вища‚ спеціаліст‚ 

Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова‚ 2000 р.‚ початкове навчання (вчитель 

початкових класів); базова вища‚ молодший спеціаліст (старий 

термін)‚ Київський міський педагогічний коледж‚ 1996 р.‚ 

початкове навчання (вчитель початкових класів. Організатор 

роботи з учнівськими об’єднаннями) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 не має 

 

   

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

перекладає зі словником 

   

Нагоpоди, почесні звання   не має 

 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 09–07–2004  

 

   

Ранг державного службовця  5 (03–02–2020) 

   

Загальний стаж роботи  28 р. 03 м. 

 

   

Стаж державної служби  16 р. 06 м. 

 

   

Депутат ради  не обиралася 

   

Стягнення  не має 



 

Заступник керівника апарату –  

начальник відділу управління персоналом                                                     Любов СИНЯК 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1992 до 06.1996  студентка;  Київський міський педагогічний коледж; м. Київ; 

   

08.1996 до 08.2000  вчитель початкових класів; вихователь групи продовженого 

дня; середня школа №295; м. Київ;  

   

08.2000 до 11.2003  вчитель початкових класів; середня загальноосвітня школа №1; 

м. Київ;  

   

11.2003 до 07.2004  методист; навчальна частини факультету №8; Військовий 

інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»;  

м. Київ; 

   

07.2004 до 05.2005  головний спеціаліст адміністративно-господарського відділу;  

Державна податкова інспекція у Солом’янському районі  

м. Києва; м. Київ; 

   

05.2005 до 03.2006  старший державний податковий інспектор; відділ податку на 

прибуток та податкових платежів; управління оподаткування 

юридичних осіб; старший державний податковий інспектор; 

сектор адміністрування ПДВ; відділ податку на додану 

вартість; старший державний податковий інспектор; сектор 

адміністрування ПДВ; Державна податкова інспекція у 

Солом’янському районі м. Києва; м. Київ; 

   

03.2006 до 07.2007  головний державний податковий ревізор-інспектор; сектор 

відшкодування ПДВ; відділ оподаткування юридичних осіб;     

відділ відшкодування ПДВ; управління оподаткування 

юридичних осіб; Державна податкова інспекція у 

Солом’янському районі м. Києва; м. Київ; 

   

07.2007 до 06.2011  начальник відділу; відділ обліку та розподілу житлової площі; 

Подільська районна у м. Києві державна адміністрація; м. Київ; 

   

06.2011 до 04.2013  начальник відділу; відділ з питань туризму та охорони 

культурної спадщини; управління культури‚ туризму та 

охорони культурної спадщини; Подільська районна в місті 

Києві державна адміністрація; м. Київ; 

   

04.2013 до 01.2017  головний спеціаліст; відділ з питань культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; Подільська районна в місті 

Києві державна адміністрація; м. Київ; 

   

02.2017  до 11.2020  начальник відділу; відділ обліку та розподілу житлової площі; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 

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

   

11.2020 до 01.2021  заступник директора Департаменту – начальник управління; 

управління житлового забезпечення; Департамент будівництва 

та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

м. Київ; вул. Володимирська, 42; 

   

01.2021  до 08.2021 

 

          04.08.2021 - цей час 

 

 тимчасово не працювала. 

 

начальник відділу; відділ обліку та розподілу житлової площі; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 

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


