
 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

НІКІТІНА Кіра Семенівна 

 

 
 

Пpацює   завідувач сектором з питань підприємництва Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації з 01.11.2018. 
   

Громадянство  13–11–1991  
   

Число, місяць і рік народження  21–08–1977 
   

Місце народження  м. Київ 

   

Освіта  Повна вища‚ спеціаліст‚ Національна академія державна 

податкова служби України‚ 2005 р.‚ облік і аудит (економіст); 

Базова вища‚ бакалавр‚ Національна академія державної 

податкової служби України‚ 2004 р.‚ економіка підприємства 

(бакалавр з обліку і аудиту); Базова вища, молодший 

спеціаліст (старий термін), Київський державний технікум 

легкої промисловості, 1995 р., бухгалтерський облік і аудит 

(бухгалтер) 
   

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 

 01–09–1995  

   

Ранг державного службовця  6 ( 01-11-2018 р. ) 

   

Загальний стаж роботи  13 р. 11 м. 

   

Стаж державної служби  11 р. 2 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 
09.1992 до 06.1995  навчання‚ Державний технікум легкої промисловості; м. Київ 

09.1995 до 06.2001  державний інспектор відділу по контролю за оподаткуванням 

доходів підприємств управління аудиту; державний 

податковий інспектор відділу неподаткових та ресурсних 

платежів та місцевих податків: Державна податкова інспекція 

по Печерському району м. Києва; м. Київ; 

06.2001 до 02.2002  державний податковий інспектор; відділ справляння місцевих 

і неподаткових платежів; Управління місцевих (ресурсних) 

неподаткових платежів Державна податкова адміністрація у 

Старокиївському районі міста Києва; м. Київ; 



02.2002 до 03.2003  старший державний податковий інспектор відділу місцевих 

платежів управління; Державна податкова інспекція у 

Печерському районі м. Києві; м. Київ; 

03.2003 до 02.2015  Тимчасово не працювала; 

02.2015 до 02.2015  головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 

звітності; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ вул. Суворова, 15; 

02.2015 до 05.2017  головний спеціаліст відділу культури‚ туризму та охорони 

культурної спадщини; Печерська районна в місті Києві 

державна адміністрація; м. Київ вул. М.Омеляновича-

Павленка, 15; 

05.2017 до 10.2018  головний спеціаліст відділу моніторингу звернень; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ вул. 

М.Омеляновича-Павленка,15. 

11.2018 по цей час  завідувач сектором з питань підприємництва; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ вул. 

М.Омеляновича-Павленка, 15; 

 


