
  Станом на 12.12.2016 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

НОВИЦЬКИЙ 

Сергій Миколайович  

 

 

 

 

  

Пpацює  завідувач сектором з питань внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації з 01.02.2017 
   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 27–09–1978 

   

Місце народження  с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Тернопільська академія народного 

господарства‚ 2005‚ державна служба (магістр з державної 

служби); повна вища‚ спеціаліст‚ Львівська комерційна академія‚ 

2001‚ міжнародні економічні відносини (економіст із знанням 

іноземної мови) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською - вільно; англійською - читає і перекладає зі 

словником 
   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 02–01–2002  

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 01-02-2017 ) 

   

Загальний стаж роботи  20 р.11 м. 

   

Стаж державної служби  15 р.06 м. 

   

Депутат ради  не обирався 
   

Стягнення  немає 

   

 

 
 

 

 

 

 

 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 

06.1995 до 08.1995  кур’єр; НВФ ”Пошук ЛМД”; м. Черкаси 

09.1995 до 06.2001  навчання в Львівській комерційній академії; 

м. Львів 

07.2001 до 08.2001  провідний спеціаліст з економічних та 

фінансових питань; Асоціація підприємств з 

організацій побутового обслуговування 

населення ”Облпобутсоюз”; м. Черкаси 

01.2002 до 10.2006  провідний контролер-ревізор відділу 

контролю у сфері матеріального виробництва; 

головний контролер-ревізор відділу контролю 

організації та проведення аудиторських 

досліджень; Контрольно-ревізійне управління 

у Черкаській області; м. Черкаси 

10.2006 до 10.2014  головний контролер-ревізор; головний 

державний аудитор;заступник начальника 

відділу інспектування у сфері культури‚ 

інформації і туризму; управління контролю у 

сфері (освіти) культури‚ інформації і туризму; 

Головне контрольно-ревізійне управління; м. 

Київ 

11.2014 до 07.2015  провідний спеціаліст відділу податкового 

обліку та звітності; Державне підприємство 

”Національний спортивний комплекс 

”Олімпійський”; м. Київ 

08.2015 до 04.2016  виплата допомоги по безробіттю; м. Київ 

04.2016 по цей час 

 

 головний спеціаліст з питань внутрішнього 

фінансового контролю; головний спеціаліст 

сектору  з питань внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту, завідувач сектором з 

питань внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту Печерська районна в місті Києві 

державна адміністрація. 

 

 


