
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

 

НОВІКОВА  

Олена Миколаївна 

 

 

 

 
 

Пpацює   начальник фінансового управління Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

   

Громадянство  13–11–1991 

   

Число, місяць і рік 

народження 

 24–04–1963 

   

Місце народження  село Фурси Білоцерківського району Київської області 

   

Освіта  вища (старий термін)‚ Київський інститут народного господарства 

ім. С. Коротченка‚ 1985‚ фінанси і кредит (економіст) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

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

зі словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 05–05–1999 

   

Ранг державного 

службовця 

 5 ( 01-05-2016 ) 

   

Загальний стаж роботи  29 р. 2 м. 

   

Стаж державної служби  21 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 

 
08.1980 до 08.1981  учениця сортувальника розколібровщика‚ сортувальник 

розколібровщик 2 розряду: 32 цех; Завод радіокераміки 

м. Біла Церква; м. Біла Церква; 

 

08.1981 до 07.1985  студентка; Київський інститут народного господарства; 

м. Київ; 

08.1985 до 03.1986  економіст відділу фінансування капітальних вкладень; 

Операційне управління Київської обласної контори 

Держбанку; м. Київ; 

 

03.1986 до 12.1987  економіст відділу фінансування капітальних вкладів 

контори; відділу фінансування і кредитування 

капіталовкладів агропромислового комплексу; Київська 

обласна контора Державного банку; м. Київ; 

 

01.1988 до 02.1989  старший економіст відділу організації кредитування і 

фінансування капітальних вкладів агропромислового 

комплексу; Київське обласне управління Агропромбанку 

СРСР; м. Київ; 

 

02.1989 до 11.1990  бухгалтер по транспорту; Кооператив ”Транспортний” при 

АТП УБО міста Києва; м. Київ; 

10.1998 до 07.1999  навчання в Інституті підвищення кваліфікації і 

перепідготовки кадрів Міністерства промислової 

політики; м. Київ; 

03.1999 до 05.1999  секретар-друкарка; Печерський райфінвідділ м. Києва;  

 

05.1999 до 10.2000  головний економіст бюджетної інспекції; Печерський 

райфінвідділ м. Києва; 

 

10.2000 до 10.2001  заступник начальника фінансового відділу-начальник 

бюджетного відділення; Печерський райфінвідділ м. 

Києва; Печерська районна державна адміністрація;  

м. Київ; 

 

11.2001 до 06.2010  перший заступник начальника фінансового управління; 

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; 

м. Київ‚ вул. Московська‚ буд. 19/1; 

 

06.2010 до 12.2010  начальник фінансового управління; Печерська районна у 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. 

Московська‚ 19/1; 

12.2010 по цей час  начальник фінансового управління; Печерська районна в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ 

вул. М. Омеляновича-Павленка ‚ 15. 

 


