
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

МАРИНИЧ  

Діана Василівна 

 

 

 

 
Пpацює   начальник відділу культури‚ туризму та охорони культурної 

спадщини Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 12–08–1969 

   

Місце народження  місто Київ 

   

Освіта  вища (старий термін)‚ Київський державний педагогічний інститут 

ім. О. М. Горького‚ 1991‚ украінська мова і література (вчитель 

української мови і літератури‚ вчитель середньої школи) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською‚ французькою - 

читає і перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 07.2002р. - ”Відмінник освіти України” 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 15–08–2003  

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 01-05-5016 ) 

   

Загальний стаж роботи  31 р. 11 м. 

   

Стаж державної служби  13 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 

 
09.1986 до 08.1991  студент Київського державного педагогічного інституту 

імені О. М. Горького; м. Київ; 

 

09.1989 до 06.1990  учитель української мови та літератури середньої школи 

№ 58 Радянського району міста Києва; 

09.1990 до 04.1991  учитель української мови та літератури середної школи  

№ 58 Радянського району міста Києва; 

09.1991 до 08.2003  вчитель української мови та літератури середньої школи 

№ 181 ім. І. Д. Кудрі; м. Київ; 

 

08.2003 до 12.2010  головний спеціаліст, заступник начальника відділу 

культури, Печерська районна у місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ‚ вул. Суворова 15; 

 

01.2011 до 02.2015  заступник начальника відділу, головний спеціаліст відділу 

культури‚ туризму та охорони культурної спадщини; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; 

м. Київ‚ вул. Суворова‚ 15; 

 

02.2015 до 08.2015  головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю; Печерська районна в місті 

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

  

08.2015 по цей час  начальник відділу культури‚ туризму та охорони 

культурної спадщини (юридичної особи); Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ, 

вул. М. Омеляновича-Павленка‚ 15. 

   

   

   

   

 


