Інформація про осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на посаду керівника комунального некомерційного підприємства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»
№
п/н

ПІБ, рік
народження

1.

Лещик
Надія
Всеволодівна

2.

Лолашвілі
Бадрі
Годердзійович

3.

Іванко
Людмила
Віталіївна

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне
найменування навчального закладу, дата
закінчення, спеціальність та кваліфікація)
Освіта вища, магістр. Ужгородський національний
університет, електронне урядування, магістр
державного управління;
магістр, Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти, управління навчальним
закладом, керівник навчального закладу;
спеціаліст, Український державний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова, педагогіка і
психологія (дошкільна)
Освіта вища, спеціаліст. Національний технічний
університет «Харківський політехнічний
інститут»,, економічна кібернетика, економіст;
бакалавр,Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», економіка і
підприємство.

Освіта вища, магістр. Національна академія
державного управління при Президентові України,
державне управління, магістр державного
управління;
магістр, Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова, дошкільне виховання,
викладач дошкільної педагогіки і психології та
методик дошкільного виховання.

Трудова діяльність (загальний стаж роботи, дані
про досвід управління на підприємствах, установах
або організаціях незалежно від форми власності, або
в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування)
загальний стаж роботи – 22 роки;
управлінський стаж – 10 років.
2006-2008 заступник директора з навчально-виховної
роботи ШДС І ступеня «Оберіг»;
2009-2015 завідувач сектору зв’язків з громадськістю
ДНУ «Інститут інноваційних технологій та змісту
освіти» МОН України;
2015- по даний час завідувач сектору зовнішніх
комунікацій, завідувач сектору електронних
інформаційних ресурсів відділу ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» МОН України.
загальний стаж роботи – 13 років;
управлінський стаж – 8 років.
2008-2010 начальник Контрольно-ревізійного відділу у
Оболонському районі міста Києва;
2011-2013 керівник групи орендних відносин
управління освіти Оболонського району м. Києва;
2013 по даний час начальник відділу по наданню
методичної допомоги у профілактиці порушень
фінансово-господарської діяльності установ освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
загальний стаж роботи – 8 років
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