
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

КУЗЬМІЧ  

Лариса Анатоліївна 

 

 

 

 
Пpацює   завідувач сектором з питань охорони праці Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 20–05–1964 

   

Місце народження  місто Київ 

   

Освіта  повна вища‚ спеціаліст‚ факультет післядипломної освіти 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки‚ 2004, 

(менеджер-економіст); вища (старий термін)‚ Київський інститут 

інженерів цивільної авіації, 1989‚ будівництво аеродромів 

(інженер-будівельник), академія системи управління охорони праці 

(персональний номер аудитора міжнародного рівня ІА 2015 (12-

2246) 
   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

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

зі словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 22–12–2010  

   

Ранг державного 

службовця 

 5 ( 01-05-2016 ) 

   

Загальний стаж роботи  34 р. 1 м. 

   

Стаж державної служби  19 р. 2 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 

 
07.1981 до 01.1982 

 
 друкарка відділу механізації проектних робіт і випуску 

проектів; Київське відділення інституту ”Гідрорибпроект”; 

м. Київ; 

01.1982 до 08.1982  лаборант кафедри нарисної геометрії і графіки; Київський 

Ордена Трудового Красного Знамені інституту інженерів 

цивільної авіації; м. Київ; 

 

08.1982 до 09.1982  молодший продавець магазину №1138; Гастроном 

Мінського району м. Києва;  

09.1982 до 07.1983  лаборант кафедри нарисної геометрії і графіки; Київський 

Ордена Трудового Красного Знамені інституту інженерів 

цивільної авіації; м. Київ; 

 

10.1983 до 08.1985  санітарка дитячого садочку №55 Сизранського 

турбобудівельного заводу; м. Сизрань, Куйбишевської 

області , Росія; 

10.1986 до 05.1989  кресляр‚ інженер по нагляду відділу головного 

архітектора; інженер з технічного нагляду відділу 

капітального будівництва і архітектури Сизранського 

турбобудівельного заводу; м. Сизрань, Куйбишевської 

області, Росія;  

06.1989 до 08.1997  інженер відділу №2 аеродромів, будівель та споруд  

(ОКП-1); Український філіал Державного проектно-

винахідницького та науково-дослідного інституту 

цивільної авіації ”Украеропроект”; м. Київ; 

 

09.1997 до 04.1999 

 
 молодший науковий співробітник військової частини 

А-4566 Міністерства оборони України; м. Київ; 

 

05.1999 до 05.2005 

 
 науковий співробітник військової частина А-4566 

Міністерства оборони України; м. Київ; 

 

06.2005 до 06.2010 

 
 молодший науковий співробітник відділу воєнно-

технічної політики; науковий співробітник відділу ядерної 

безпеки, відділу воєнно-технічної політики; Інститут 

проблем національної безпеки Ради національної безпеки і 

оборони України; м. Київ; 

 

08.2010 до 12.2010 

 
 перебувала на обліку у Дарницькому районному центрі 

зайнятості м. Києва; 

  

12.2010 до 04.2011 

 
 головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями; 

Печерський районний центр зайнятості м. Києва;  

04.2011 по цей час  завідувач сектором з питань охорони праці; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ 

вул. М. Омеляновича-Павленка ‚ 15. 

 


