
 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

КУДРЯВЦЕВА Оксана Станіславівна 

 

 

Пpацює  начальник відділу молоді та спорту Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації з 03-12-2018р. 

Громадянство  13–11–1991 

Число, місяць і рік 

народження 

 04–08–1976 

Місце народження  с. Триліси Фастівського району Київської області 

Освіта  Повна вища‚ спеціаліст‚ Міжнародний гуманітарний університет‚ 

2016р.‚ правознавство (спеціаліст з права); Повна вища‚ 

спеціаліст‚ Інститут статистики‚ обліку та аудиту Державного 

комітету статистики України‚ 2002р.‚ облік і аудит (економіст); 

Базова вища‚ бакалавр‚ Інститут статистики‚ обліку та аудиту 

Державного комітету статистики України‚ 2001р.‚ економіка і 

підприємництво (бакалавр з обліку і аудиту); 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 не має 

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

перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні 

звання 

 не має 

Прийняття Присяги 

державного 

службовця 

 07–11–2006 

Ранг державного 

службовця 

 5 ( 01-05-2016 р. ) 

Загальний стаж 

роботи 

 20 р. 4 м. 

Стаж державної 

служби 

 12 р. 0 м. 

Категорія посади 

державної служби 

  

Б 

Стягнення  не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

   

09.1995 до 12.1996  бухгалтер-касир; Мале підприємство ”Тазіт”; 

02.1997 до 08.1997  касир обмінного пункту; відділ валютно-обмінних операцій; Філія 

”Центральне відділення” Акціонерного комерційного банку 

”Надра”; 

09.1997 до 05.1999  касир; відділ по роботі обмінних пунктів; Акціонерний 

комерційний банк ”Надра”; 



06.1999 до 07.1999  касир; відділ емісійно-касової роботи; Акціонерний банк ”Експрес-

Банк”; 

07.1999 до 08.2001  касир; пункт обміну валют; бухгалтер-касир; Акціонерний 

комерційний банк ”Київ-Приват”; 

01.2004 до 06.2005  економіст-бухгалтер; Лівобережне відділення Київської філії; 

економіст-бухгалтер; Солом’янське відділення ;Київська філія 

закритого акціонерного товариства комерційного банку ”Кредит-

Дніпро”; 

06.2005 до 01.2006  провідний економіст; начальник відділу; відділ ревізій по контролю 

за цінами та договорами на закупівлю товарно-матеріальних 

цінностей та техніки служби контрольно-ревізійної роботи та 

фінансових розслідувань ДТГО ”Південно-Західна залізниця»; 

01.2006 до 11.2006  ревізор; головний ревізор; контрольно-ревізійний відділ; головний 

ревізор; заступник начальника; головний ревізор; відділ 

контрольно-ревізійної роботи; ДП ”Юрресурс”; 

11.2006 до 11.2006  головний державний податковий ревізор-інспектор; відділ 

податкового супроводження великих банківських установ; 

Спеціалізована державна податкова інспекція у м. Києві по роботі з 

великими платниками податків; 

11.2006 до 05.2008  головний державний податковий ревізор-інспектор; сектор 

документальних перевірок товариств з обмеженою 

відповідальністю; відділ планування та контрольно-перевірочної 

роботи; відділ документальних перевірок товариств з обмеженою 

відповідальністю; управління аудиту юридичних осіб; Державна 

податкова інспекція у Шевченківському районі.; 

05.2008 до 10.2009  начальник сектору; головний інспектор; Бориспільська митниця 

Державної митної служби України; 

10.2009 до 07.2013  головний державний податковий ревізор-інспектор; заступник 

начальника;відділ ліцензування роздрібної торгівлі та контроль за 

обігом спирту‚ алкогольних напоїв і тютюнових виробів; відділ 

контролю за виробництвом та обігом спирту‚ спиртовмісної 

продукції алкогольних напоїв і тютюнових виробів; Регіональне 

управління департаменту контролю за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної 

податкової адміністрації України у Київській області; 

08.2013 до 10.2014  головний державний ревізор-інспектор; відділ адміністрування 

доходів і зборів з фізичних осіб; відділ адміністрування єдиного 

соціального внеску; управління доходів і зборів з фізичних осіб;; 

10.2014 до 12.2017  начальник відділу; відділ торгівлі та споживчого ринку; 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; 

12.2017 по цей час  начальник відділу : керівництво ; Відділ у справах сім’ї‚ молоді та 

спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; 

м. Київ‚ вул. Омеляновича-Павленка‚ 15. 

 

 

 

 


