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Біографія 

серпень 2013 - директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної 
адміністрації 

 

лютий 2008 - начальник Одеського головного фінансового управління обласної 
державної адміністрації 

 

грудень 2007 - тимчасово виконуюча обов’язки начальника Одеського головного 
фінансового управління обласної державної адміністрації 

 

березень 2006 - заступник начальника Одеського головного фінансового 
управління обласної державної адміністрації 

 

2004 - здобула кваліфікацію магістра державного управління за спеціальністю 
«Державне управління» в Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України 

 

вересень 2003 - начальник фінансового управління Біляївської районної 
державної адміністрації Одеської області 

 

листопад 2002 - начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери та 
програм соціального захисту населення Управління фінансів виробничої та 
невиробничої сфери Головного фінансового управління облдержадміністрації 

 

2000 - здобула кваліфікацію економіста (магістр) за спеціальністю «Фінанси» в 
Одеському державному економічному університеті 

 

червень 1998 - заступник начальника відділу фінансування соціально-культурної 
сфери та програм соціального захисту населення Головного фінансового 
управління облдержадміністрації 



 

 
листопад 1996 - економіст I категорії, провідний економіст, головний економіст 
відділу фінансування соціально-культурної сфери та програм соціального захисту 
населення обласного фінансового управління 
 

квiтень 1995 - старший контролер філії №5422/05 Біляївського відділення 
ощадбанку 
 

червень 1994 - бухгалтер централізованої бухгалтерії держгоспу «Україна», 
с.Градениці Біляївського району Одеської області 
 

вересень 1991 - навчання в Одеському фінансово-економічному коледжі 
 

28 травня 1976 - народилась в с. Градениці Біляївського району Одеської області 
 
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук (2016 р.) 

Володіння мовами: українською та російською – вільно, німецькою – читає та 

перекладає із словником 

Нагороди, почесні звання: Почесна відзнака голови обласної державної 
адміністрації 

(2006 р.); Почесна грамота Міністерства фінансів України (2008 р.); Почесна 

відзнака Одеської обласної ради (2009 р.); Почесна грамота Головного 

управління державної служби України (2010 р.); Подяка Прем'єр-Міністра 

України (2011 р.); Почесне звання «Заслужений економіст України» (2012 р.) 

Прийняття Присяги державного службовця: 26.11.1996 

Ранг державного службовця: 4 (27.08.2019) 

Загальний стаж роботи: з 09.04.1994  

Стаж державної служби: з 26.11.1996  

Стягнення: не має 

Депутат Одеської обласної ради VI, VII та VIII скликання 


