
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

 

МОЗГОВА  

Ольга Вікторівна 

 

 

 
Пpацює  начальник управління праці та соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  

з 15-01-2014 
 

Громадянство 13–11–1991  

 

Число, місяць і рік 

народження 

14–11–1967 

 

Місце народження село Прогрес‚ місто Райчихінськ‚ Амурська область 

 

Освіта повна вища‚ спеціаліст‚ Київський міжрегіональний інститут 

удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка‚ 1998‚ соціальна педагогіка 

(соціальний педагог); середня спеціальна (старий термін)‚ Київське 

міське педагогічне училище ім. Н. К. Крупської‚ 1987‚ викладання в 

початкових класах загальноосвітньої школи (вчитель початкових 

класів) 
 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

немає 

 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; німецькою - читає і перекладає зі 

словником 
 

Нагоpоди, почесні 

звання  

немає 

 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

29–08–1995  

 

Ранг державного 

службовця 

6 ( 01-05-2016 ) 

 

Загальний стаж роботи 29 р. 9 м. 

 

Стаж державної служби 22 р. 6 м. 

 

Категорія посади 

державної служби 

Б 

 

Стягнення нема 

 

 

 

 

 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
08.1987 до 01.1989 вихователь‚ старша піонервожата‚ вчитель початкових класів  

середньої школи №196; м. Київ; 

 

01.1989 до 01.1990 вчитель початкових класів середньої школи №281;  

м. Київ; 

01.1990 до 10.1990 секретар учительської комсомольської організації района; 

Ленінський райком ЛКСМ України; м. Київ; 

10.1990 до 08.1993 вчитель початкових класів середньої школи №288;  

м. Київ; 

 

08.1993 до 11.1994 педагог організатор; середня загально-освітня школа №288 

м. Києва; м. Київ 

11.1994 до 08.1995 менеджер відділу реклами; ТОВ ”Фірма ТАК ЛТД”; 

м. Київ 

08.1995 до 12.1998 головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи; начальник відділу організаційної та аналітичної 

роботи; начальник відділу соціальних ініціатив молоді; 

Соціальна служба для молоді; Київська міська державна 

адміністрації; м. Київ; 

 

12.1998 до 11.2001 директор соціальної служби для молоді; Радянська районна 

державна адміністрація; м. Київ; 

 

11.2001 до 01.2014 директор Печерського районного у місті Києві центру 

соціальних служб для сім’ї‚ дітей та молоді; Печерська 

районна у місті Києві державної адміністрації (з 24. 11. 2010 

Печерська районна в місті Києві державної адміністрації); 

01010 м. Київ‚ пров. Філатова‚ 3/1; 

 

01.2014 по цей час начальник управління праці та соціального захисту 

населення; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ‚ вул. Цитадельна‚ 4/7. 

 


