
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

ЯНЧУК  

Олена Павлівна 

 

 

 

 
 

Пpацює   директор Печерського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім’ї‚ дітей та молоді 

   

Громадянство  14–09–1999  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 16–02–1966 

   

Місце народження  село Динчек Аксуйського району Талди-Курганської області 

(Казахстан) 
   

Освіта  вища (старий термін)‚ Алмаатинський державний університет імені 

Абая‚ 1995‚ математтика та інформатика (викладач математики та 

інформатики середньої школи); середня спеціальна (старий 

термін)‚ Іссикське педагогічне училище‚ 1985‚ вчитель початкових 

класів (учитель початкових класів та старший піонервожатий) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; італійська - читає і розмовляє; 

німецькою - читає і перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–06–2006  

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 01-05-2016 ) 

   

Загальний стаж роботи  29 р. 8 м. 

   

Стаж державної служби  13 р. 0 м. 

   

Категорія посади 

державної служби 

 немає 

   

Стягнення  немає 

 

 

 

 



 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 
08.1985 до 08.1989  учитель початкових класів‚ учитель фізкультури 

восьмирічної школи с. Шиликемер; сел. Шиликемер‚ 

Ілійський р-н‚ Алмаатинська обл.‚ Казахстан; 

 

04.1990 до 04.1990  помічник вихователя  яслі-садочку військової частини 

86621; с. Шенгельди Талгарський р-н.‚ Алмаатинська обл.‚ 

Казахстан; 

 

04.1990 до 09.1991  учитель математики середної школи №36; сел. Шенгельди 

Талгарський р-н.‚ Алмаатинська обл.‚ Казахстан; 

10.1991 до 12.1995  учитель математики неповної середної школи №26; 

с. Шиликемер‚ Ілійський р-н‚ Алмаатинська обл.‚ 

Казахстан; 

 

03.1997 до 04.1999  дійсна військова служба за контрактом; військова частина 

А-1089; с. Старичі‚ Яворівський р-н‚ Львівська обл.; 

05.1999 до 05.2006  заступник директора із загальних питань  приватного 

підприємства ”Славутич-трейд”; с. Хотів‚ Києво-

Святошинський р-н‚ Київська обл.; 

06.2006 до 06.2014  заступник директора‚ директор Центру соціальних служб 

для сім’ї‚ дітей та молоді Печерського району міста Києва; 

м. Київ; 

 

06.2014 до 01.2017  директор Печерського районного у місті Києві центру 

соціальних служб для сім’ї‚ дітей та молоді; м. Київ; 

 

01.2017 по цей час  директор Печерського районного у м. Києві центру 

соціальних служб для сімей‚ дітей та молоді (без 

поширення дії Закону України «Про державну службу»); 

м. Київ‚ пров. Академіка Філатова, 3/1. 

 . 

   

   

   

   

 


