
   

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

ПІВЕНЬ 

Тетяна  

Анатоліївна 

 

 

 
 

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

громадськістю і ЗМІ  Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації з 16-01-2019 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 03–02–1986 

 

   

Місце народження  м. Київ 

Освіта  повна вища, магістр, Академія муніципального управління. 

2008, правознавство (магістр права); базова вища‚ бакалавр‚ 

Академія Муніципального управління ‚ 2007‚ право (бакалавр 
права) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

 

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

перекладає зі словником 

   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–04–2008 

   

Ранг державного службовця  6 (01–05–2016) 

   

Загальний стаж роботи  10 р. 11 м. 

   

Стаж державної служби  10 р. 9 м. 

   

Категорія посад державної 

служби 

 Б 

 

   

Стягнення  немає 

   

 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
09.2003 до 06.2008    навчання  в Академії муніципального управління;  

01.2008 до 03.2008  секретар-менеджер кафедри кримінально-правових 

дисциплін; Академія муніципального управління; 

м. Київ 



 04.2008 до 10.2009     провідний спеціаліст-юрисконсульт,  заступник 

начальника адміністративно-правового відділу; 

Київського обласного управління у справах захисту 

прав споживачів; м. Київ 

 

10.2009  до  12.2011  заступник начальника адміністративно-правового 

забезпечення та розгляду звернень громадян 

Управління у справах захисту прав споживачів  у 

Київській області; м. Київ 

 

12.2011 до 04.2012  головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів 

у сфері внутрішньої торгівлі; Інспекція з питань 

захисту прав споживачів у Київській області; м. Київ 

 

04.2012   до 04.2016  головний спеціаліст сектору організаційно-

аналітичної роботи  та розгляду звернень громадян; 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у 

Київській області; м. Київ 

 

04.2016 до 01.2019  начальник відділу роботи із зверненнями громадян     

(на період відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку основного 

працівника); Печерська районна в місті Києві 

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

Павленка,15. 

01.2019 по цей час  начальник відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю і ЗМІ; Печерська районна в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ, 

вул. М.Омеляновича-Павленка,15. 


