
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

БОЛОТЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА  
 

 

 

Працює  - з червня 2021 року на посаді заступника голови  

                  Березівської  районної державної адміністрації Одеської  

                  області 

 

Громадянство – громадянка України 

 

Число, місяць і рік народження - 30 серпня 1966 року                                                                           

 

Місце народження  - Україна, Одеська область, м. Березівка 

 

Освіта – спеціаліст, Одеський інститут народного господарства, 28 квітня 1985 рік,      

                спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст 

Науковий ступінь, вчене звання - не має 

 

Володіння мовами - українською, російською мовами – вільно, англійською – зі  

                                     Словником 

 

Нагороди, почесні звання – Почесна грамота Міністерства фінансів України з нагоди Дня  

                                                   незалежності України (витяг з наказу від 06.08.2007 р. №591-о,  

                                                   Почесна грамота Одеської обласної ради з нагоди 

Міжнародного  

                                                   жіночого дня, грамоти Березівської районної державної  

                                                   адміністрації, грамоти Березівської районної ради                   

Прийняття  Присяги державного службовця - 27 червня 1994 року   

Ранг державного службовця - 4 ранг (17.09.2020) 

Категорія посади – Б (Б1) 

Загальний стаж роботи - з 05.06.1985 року (36 р. 00 м. 06 д.) 

Стаж державної служби - з 05.06.1985 року (36 р. 00 м. 06 д.) 

Стягнення - не має 

 

ТРУДОВА   ДІЯЛЬНІСТЬ 

з 06.1985 – по 06.1985 – старший ревізор-інспектор фінансування сільського господарства  

                                          фінансового відділу Березівської районної державної адміністрації  

з 06.1985 – по 05.1986 – інспектор по основній діяльності фінансового відділу Березівської 

                                          районної державної адміністрації  

з 05.1986 – по 08.1990 – старший ревізор-інспектор по фінансуванню агропрому фінансового  

                                          відділу Березівської районної державної адміністрації 

з 08.1990 –по  06.1992 – начальник інспекції держдоходів фінансового відділу Березівської  

                                          районної державної адміністрації   

з 06.1992 – з 11.1995 –   начальник інспекції фінансів та фінансових нормативів фінансового  

                                         відділу Березівської районної державної адміністрації 

з 11.1995 –по  09.2001 – завідуюча фінансовим відділом Березівської районної державної  

                                          адміністрації 

з 09.2001 – по 02.2020 – начальник фінансового управління Березівської районної державної      

                                          адміністрації 

з 02.2020 – по 06.2021 – начальник фінансового відділу Березівської районної державної  

                                          адміністрації    

з 06.2021 до цього часу – заступник голови Березівської районної державної адміністрації 
 

 



 

 


