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КОЛОСОВА  

Олена Олексіївна 

 

 

 
 

 
Пpацює   начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  

 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 27–05–1966 

   

Місце народження  м. Київ 

   

Освіта  вища (старий термін)‚ Київський національний економічний 

університет‚ 2000‚ бухгалтерський облік та аудит (бухгалтер); 

вища (старий термін)‚ Київський інститут підвищення кваліфікації‚ 

1994‚ бухгалтерський облік в промисловості (бухгалтер); вища 

(старий термін)‚ Український поліграфічний інститут‚ 1989‚ 

книгознавство та організація книжкової торгівлі (книгознавець‚ 

організатор книжкової торгівлі) 
   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно  

   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–10–1998  

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 01-05-2016 ) 

   

Загальний стаж роботи  27 р. 11 м. 

   

Стаж державної служби  18 р. 7 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 

 
11.1984 до 10.1991  комплектувальниця складу №7‚ комплектувальниця 

оперативного складу №1 книжкової бази; ПАТ 

”Київкниготорг”; м. Київ; 

10.1991 до 08.1993  продавець ІІІ категорії‚ товарознавець ІІ категорії 

магазину №55; ПАТ ”Київкниготорг”; м. Київ; 

11.1993 до 06.1994  перебувала на обліку в Дніпровському районному центрі 

зайнятості; м. Київ; 

10.1998 до 01.2001  спеціаліст І категорії‚ головний спеціаліст; Дніпровський 

районний відділ Київського міського управління 

Пенсійного фонду України; м. Київ; 

 

01.2001 до 10.2001  головний спеціаліст відділу надходження доходів; 

Дніпровське районне управління Київського 

міськуправління Пенсійного фонду України; м. Київ; 

 

10.2001 до 10.2011  головний спеціаліст відділу надходження доходів; 

заступник начальника відділу аудиту надходження 

доходів та економічного аналізу; Управління у 

Дніпровському районі міста Києва Пенсійного фонду 

України; м. Київ; 

 

10.2011 до 09.2013  начальник відділу по контрольно-перевірочній роботі за 

нарахуванням та сплатою платежів; Управління у 

Дніпровському районі міста Києва Пенсійного фонду 

України; м. Київ; 

 

09.2013 до 04.2015  начальник відділу адміністрування єдиного соціального 

внеску управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у 

Дніпровському район; Міністерство доходів і зборів 

України; м. Київ; 

 

04.2015 по цей час  начальник відділу ведення Державного реєстру виборців; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; 

м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка ‚ 15. 

   

   

   

   

 


