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Заступник директора Департаменту фінансів Одеської 

обласної державної адміністрації – начальник 

управління фінансового забезпечення – головний 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія 
 

2018 - вересень - заступник директора Департаменту фінансів Одеської обласної 
державної адміністрації – начальник  управління фінансового забезпечення – 
головний  бухгалтер 

 

2017 - жовтень - начальник управління фінансового забезпечення – головний 
бухгалтер Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації 

 

2016 - липень - начальник управління фінансового забезпечення та роботи з 
персоналом – головний бухгалтер Департаменту фінансів Одеської обласної 
державної адміністрації 

 

2015 - листопад - начальник управління фінансового забезпечення та 
організаційно - контрольної роботи – головний бухгалтер Департаменту фінансів 
Одеської обласної державної адміністрації 

2013 - серпень - заступник директора Департаменту фінансів Одеської обласної 
державної адміністрації – начальник  управління фінансового та інформаційного 
забезпечення – головний  бухгалтер 

 

2012 - грудень - заступник начальника Одеського головного фінансового 
управління обласної державної адміністрації – начальник  управління 
фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення – головний  бухгалтер 

 

 
 



2011 - жовтень - заступник начальника управління фінансового, кадрового та 
інформаційного забезпечення – начальник відділу фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку – заступник головного бухгалтера Одеського головного 
фінансового управління обласної державної адміністрації 
 

2008 - квітень - заступник начальника відділу фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку управління фінансового, кадрового та інформаційного 
забезпечення Одеського головного фінансового управління обласної державної 
адміністрації 
 

2006 - липень - начальник фінансового управління Роздільнянської  районної    
державної адміністрації 
 

2004 - лютий - заступник начальника - начальник бюджетного відділу 
фінансового управління Роздільнянської районної державної адміністрації 
 
2003 - липень – начальник бюджетного відділу Роздільнянського 
райфінуправління 

 
2003 - травень – економіст І категорії відділу доходів Роздільнянського 
райфінуправління 
 

2003 - здобула кваліфікацію економіст - бухгалтер за спеціальністю «Облік і 
аудит» в Одеському державному аграрному університеті 
 

1999 - вересень - навчання в Одеському державному аграрному університеті 
 
1997 – липень – головний бухгалтер КСП ім. Шевченка Роздільнянського району 
Одеської області 
 
1986 – серпень – бухгалтер КСП ім. Шевченка Роздільнянського району Одеської 
області 
 

1968 – 29 квітня - народилась в с. Новоукраїнка, Роздільнянський район Одеської 
області 

 
Науковий ступінь, вчене звання: не має 

Володіння мовами: українською, російською – вільно; німецькою – читає і 

перекладає із словником 

Нагороди, почесні звання: Подяка Міністерства фінансів України (2013 р.); 

Почесна грамота Міністерства фінансів України (2018 р.); 

Почесна відзнака Одеської обласної ради (2020 р.) 

Прийняття Присяги державного службовця: 05.05.2003 

Ранг державного службовця: 5 (01.05.2019) 

Загальний стаж роботи: з 08.1986 

Стаж державної служби: з 06.2003 

Стягнення: не має 


