
                                                                                                                                       

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ЗАБІЛА Наталія Володимирівна 

 
Працює начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації з 10.07.2018. 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік народження  02–05–1979 

   

Місце народження  місто Ніжин Чернігівської області 

   

Освіта  Повна вища‚ магістр‚ Чернігівський національний 

технологічний університет‚ 2015р.‚ державна служба 

(магістр державної служби); Повна вища‚ спеціаліст‚ 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України‚ 2011р.‚ правознавство 

(юрист); Повна вища‚ спеціаліст‚ Ніжинський державний 

педагогічний університет імені Миколи Гоголя‚ 2003р.‚ 

педагогіка і методика середньої освіти (вчитель російської 

мови і літератури‚ зарубіжної літератури); Базова вища‚ 

молодший спеціаліст (старий термін)‚ Чернігівський 

державний механіко-технічний технікум‚ 2000р.‚ 

бухгалтерський облік (бухгалтер); Базова вища‚ 

молодший спеціаліст (старий термін)‚ Ніжинський 

агротехнічний коледж Національного аграрного 

університуту‚ 1998р.‚ виробництво еом (ремонт технічних 

засобів обладнання асу в апк) 
   

Науковий ступінь, вчене звання  не має 

   

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

розмовляє;  
   

Нагоpоди, почесні звання   не має 

   

Прийняття Присяги державного 

службовця 

 16–01–2008  

   

Ранг державного службовця  6 ( 17-07-2017 р. ) 

   

Загальний стаж роботи  22 р. 10 м. 

   

Стаж державної служби  10 р. 4 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

 Б 

   

Стягнення  не має 

   

 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

07.1994 до 07.1994  прибиральниця дитячого табору ”Десна”; Завод 

”Ніжинсільмаш”; м. Ніжин 

09.1994 до 06.1998  студентка; Ніжинський агротехнічний коледж; м. Ніжин 

10.1998 до 01.1999  вихователь з виконанням обов’язків організатора 

позаурочних заходів; Ніженський агротехнічний коледж; 

м. Ніжин 

02.1999 до 04.1999  виплата допомоги по безробіттю; Ніжинський 

міськрайонний центр зайнятості; м. Ніжин 

06.1999 до 08.1999  вожата дитячого оздоровчого табору; Завод 

”Ніжинсільмаш”; м. Ніжин 

09.1999 до 10.1999  виплата допомоги по безробітю; Ніжинський 

міськрайонний центр зайнятості; м. Ніжин 

10.1999 до 05.2000  студентка; Чернігівськй державний механіко-

технологічний технікум; м. Чернігів 

06.2000 до 10.2000  бухгалтер; ВАТ ”Завод ”Ніжинсільмаш”; м. Ніжин 

10.2000 до 01.2008  паспортистка відділення паспортної‚ реєстраційної та 

міграційної роботи; Ніжинське МРВ УМВС України в 

Чернігівській області; м. Ніжин 

01.2008 до 12.2012  спеціаліст‚ спеціаліст ІІ категорії Державної 

інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних 

осіб та їх документування сектору у справах 

громадянства‚ імміграції та реєстрації фізичних осіб; 

Ніжинське МРВ УМВС України в Чернігівській області; 

м. Ніжин 

01.2013 до 08.2014  головний спеціаліст; завідувач сектору  централізованого 

оформлення документів №4‚ №3; Ніжинський міський 

відділ Управління ДМС України в Чернігівській області; 

м. Ніжин 

08.2014 до 07.2016  головний спеціаліст з централізованого оформлення 

документів, головний спеціаліст; Ніжинський міський 

відділ Управління ДМС України в Чернігівській області; 

м. Ніжин 

07.2016 до 07.2018  головний спеціаліст,  заступник начальника; відділ з 

питань реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 15; 

07.2018 по цей час  начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації; м. Київ, вул. М.Омеляновича-

Павленка, 15. 

 

 

 


