Назаренко Світлана Петрівна
Заступник директора Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - начальник
управління соціального захисту інвалідів,
чорнобильців, ветеранів.

Громадянство - 13-11-1991
Число, місяць і рік народження - 04-10-1970
Місце народження - м. Київ
Освіта - Повна вища‚ магістр‚ Українська Академія державного управління при
Президентові України‚ 2002р.‚ Державне управління (магістр державного управління);
Повна вища‚ спеціаліст‚ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008р.
Правознавство‚ (юрист);
Повна вища, спеціаліст, Київський державний економічний університет, 1995, Економічне і
соціальне планування, (економіст).
Науковий ступінь, вчене звання - не має
Володіння мовами - українською‚ російською - вільно
Нагоpоди, почесні звання - Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Прийняття Присяги державного службовця - 01-03-1994
Ранг державного службовця - 9 ( 27-12-2012 р. )
Загальний стаж роботи - 25 р. 4 м. 25 д.
Стаж державної служби - 20 р. 05 м. 06 д.
Депутат ради - не обиралася
Стягнення - Дисциплінарне стягнення - догана (розпорядження Київського міського голови
від 10.10.2014 № 308)
Трудова діяльність
11.1987 до 08.1988 - помічник вихователя, дитячий садок № 736; м. Київ
09.1987 до 08.1989 - старша піонервожата‚ середня школа № 54; м. Київ
03.1990 до 10.1990 - секретар-друкарка, Київський технікум радіоелектронного
приладобудування; м. Київ
10.1990 до 09.1991 - бухгалтер, Київський технікум радянської торгівлі; м. Київ
09.1990 до 10.1992 - технік, Центр яхтобудівництва "СЕЙЛЕКС"; м. Київ
03.1993 по 05. 2006 - інспектор І категорії, бухгалтер І категорії, провідний спеціаліст,
начальник відділу Головне управління соціального захисту населення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05. 2006 по 11 2006 - провідний спеціаліст, Антимонопольний комітет України; м. Київ
12.2008 по 08.2009 - заступник директора, директор Пансіонату для ветеранів війни та праці,
м. Київ
09. 2009 по даний час - начальник відділу, начальник управління у справах інвалідів та
людей похилого віку, заступник начальника Головного управління праці та соціального
захисту населення - начальник управління у справах інвалідів та людей похилого віку,
заступник директора Департаменту соціальної політики - начальник управління соціального
захисту інвалідів, чорнобильців, ветеранів.

