
   

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

РОЛЬСЬКА  

Тетяна Миколаївна  

 

 

 
Пpацює   начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний 

бухгалтер Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації  (на період відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку основного працівника         

до 15.10.2019) з 10-03-2017 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 10–09–1971 

   

Місце народження  м. Київ 

   

Освіта  повна вища‚ спеціаліст‚ Академія муніципального управління‚ 

2011‚ облік і аудит (спеціаліст з обліку і аудиту); базова вища‚ 

молодший спеціаліст (старий термін)‚ Академія муніципального 

управління‚ 2010‚ економіка і підприємництво (бакалавр з обліку і 

аудиту); середня технічна (старий термін)‚ Київський 

машинобудівний технікум‚ 1994‚ холодильне‚ хімічне і нафтове 

машинобудування (молодший спеціаліст - механік) 
   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

 
   

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

зі словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

 
   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–10–2007  

 

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 10-03-2017 ) 

 
   

Загальний стаж роботи  28 р. 2 м. 

   

Стаж державної служби  9 р. 5 м. 

   

Депутат ради  не обиралася 
   

Стягнення  немає 

 

 

 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 
09.1988 до 06.1989  Київські державні курси стенографії та машинопису;  

м. Київ 

 

07.1989 до 12.1993  друкарка редакційно-видавничий відділ №34; Український 

науково-дослідний і конструкторський інститут по 

розробці машин з устаткування для переробки пластичних 

мас, гуми і штучної шкіри; м. Київ 

 

12.1993 до 10.1996  друкарка 2-ї категорії; діловод‚ старший діловод; 

Мінського РУ ГУ МВС  м. Києва  

10.1996 до 02.2007  оператор комп’ютерного  набору відділу оперативної 

інформації; паспортист відділу паспортної роботи відділу 

ПР та МР; касир фінансової частини Шевченківського РУ 

ГУ МВС України в м. Києві; старший інспектор 

канцелярії‚ бухгалтер управління охорони Київського 

метрополітену; ГУ МВС України в м. Києві 

 

02.2007 до 07.2007  бухгалтер управління бухгалтерського обліку та звітності; 

ВАТ ” Міжнародний комерційний банк; м. Київ 

10.2007 до 12.2010  провідний спеціаліст, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку; Печерська районна у місті Києві 

державна адміністрація - апарат; 01010‚ м. Київ‚ вул. 

Суворова 15 

 

01.2011 по цей час  головний спеціаліст; начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ 

вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

 

Заступник керівника апарату - 

начальник відділу управління персоналом                Л. Синяк 


