
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

СНЄЖКО  

Світлана Леонтіївна 

 

 
 

Пpацює   начальник відділу економіки Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

   

Громадянство  13–11–1991 

   

Число, місяць і рік 

народження 

 29–10–1963 

   

Місце народження  село Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області 

   

Освіта  повна вища‚ спеціаліст‚ Інститут післядипломної освіти Київського 

національного університету технологій‚ 2012‚ економіка 

підприємства (спеціаліст з економіки підприємства); вища (старий 

термін)‚ Мелітопольський державний педагогічний інститут‚ 1985‚ 

хімія і біологія (вчитель хімії та біології середньої школи) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; німецькою - читає і перекладає 

зі словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 14–08–2002 

   

Ранг державного 

службовця 

 5 ( 01-05-2016  ) 

   

Загальний стаж роботи  30 р. 2 м. 

   

Стаж державної служби  14 р. 9 м. 

   

Категорія посади 

державної служби 

  

Б 
   

Стягнення  немає 

 

 

 

 

 



 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 
09.1985 до 02.1986  вихователь дитячого закладу №23; Мелітопольське ВО 

холодильного і компресорного машинобудування  

ім. 30-річчя ВЛКСМ; м. Мелітополь; 

04.1986 до 04.1989  вихователь групи продовженого дня‚ учитель хімії; 

Мирнівська середня школа; м. Мирне; 

09.1989 до 09.1990  інструктор цивільної оборони; Кизилський промтоварний 

торг; Тувімська АРСР; 

06.1991 до 05.2002  інженер з обслуговування медобладнання‚ провідний 

інженер; Територіальне медичне об’єднання Печерського 

району; м. Київ; 

 

06.2002 до 07.2002  провідний інженер з обслуговування медобладнання; 

Центральна районна поліклініка Печерського району; м. 

Київ; 

 

08.2002 до 05.2005  головний спеціаліст з інженерно-технічного забезпечення 

відділу фінансово-економічної роботи; начальник відділу 

інформаційно-технічного відділу; Управління охорони 

здоров’я Печерської районної у місті Києві державної 

адміністрації; м. Київ; 

 

06.2005 до 10.2005  заступник начальника відділу капітальних вкладів‚ 

інвестицій на розвиток соціальної інфраструктури та 

координації державних закупівель; управління економіки 

Печерської районної у місті Києві державної адміністрації; 

м. Київ‚ вул. Суворова 15; 

 

10.2005 до 03.2006  начальник управління економіки; Печерська районна у 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ 

вул. Суворова‚ 15; 

 

04.2006 до 12.2010  начальник відділу економіки; Печерська районна у місті 

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

 

01.2011 по цей час  начальник відділу  економіки; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація; м. Київ‚ 

вул. М. Омеляновича-Павленка ‚ 15. 

   

   

   

 


