
   

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

СИНЯК  

Любов Володимирівна 

 

 
 

Працює   заступник керівника апарату - начальник відділу управління 

персоналом Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 01–09–1966 

 

   

Місце народження  село Поташ‚ Тальнівський район‚ Черкаська область 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Державний вищий навчальний заклад 

”Київський національний економічний університет‚ 2012‚ 

державна служба (магістр з державної служби); вища 

(старий термін)‚ Київський технологічний інститут легкої 

промисловості‚ 1991‚ технологія виробів із шкіри (інженер-

технолог); середня спеціальна (старий термін)‚ Київський 

технікум легкої промисловості‚ 1986‚ технологія шкіряно-

галантерейного виробництва (технік-технолог) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

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

перекладає зі словником 

   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 30–03–1994  

 

   

Ранг державного службовця  5 ( 01-05-2016 ) 

   

Загальний стаж роботи  32 р. 3 м. 

   

Стаж державної служби  24 р. 2 м. 

   

Депутат ради  не обиралася 

   

Стягнення  немає 

   

 

 

 



 

 

 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
 

08.1983 до 03.1986 студентка; Київський технікум легкої промисловості; м. Київ 

04.1985 до 07.1985 учениця швачки‚ швачка 3 розряду експериментальна 

дільниця; Київська шкіргалантерейна фабрика; м. Київ 

04.1986 до 08.1986 майстер цех №1; Чернівецька шкіргалантерейна фабрика; м. 

Чернівці 

09.1986 до 06.1991 студентка; Київський технологічний інститут легкої 

промисловості; м. Київ 

08.1992 до 08.1994 спеціаліст 1 категорії відділу споживчого ринку; Комітет 

економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

м. Кіровоград 

12.1994 до 11.1995 спеціаліст відділу ринкових відносин; Комітет економіки та 

прогнозування Київської обласної ради народних депутатів; 

м. Київ 

11.1995 до 08.1997 аспірантка; Державна академія легкої промисловості України; 

м. Київ 

08.1997 до 05.2004 спеціаліст 2‚ 1 категорії‚ головний спеціаліст організаційного 

відділу; головний спеціаліст відділу організаційної і кадрової 

роботи та з питань нагород; Печерська районна державна 

адміністрація міста Києва; м. Київ 

05.2004 до 12.2010 начальник відділу кадрової роботи та з питань нагород; 

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; 

01010 м. Київ‚ вул. Суворова‚ 15 

01.2011 по 10.2016 начальник відділу‚ заступник керівника апарату - начальник 

відділу з питань кадрової роботи та державної служби; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; м. 

Київ‚ вул. Суворова‚ 15. 

10.2016 по цей час заступник керівника апарату - начальник відділу управління 

персоналом; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ,  

вул. М. Омеляновича - Павленка, 15. 

 

 

 


