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Должикова Ірина Олександрівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює директором комунального підприємства "Міський палац 
культури" Чернігівської міської ради з 2016 року 
Громадянство України з 1992 року 
Число, місяць і рік народження 16 серпня 1973 року 
Місце народження м. Чернігів, Україна
Освіта вища: 1) Чернігівський державний інститут економіки і управління, 
у  2000 році, "Облік і аудит", економіст; 2) Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, у 2017 році, "Менеджер організацій і 
адміністрування"
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українською, російською -  вільно, англійською -  
зі словником
Нагороди, почесні звання медаль "За жертовність та любов до України" 
у 2015 році; Грамота Верховної Ради України у 2017 році 
Прийняття Присяги державного службовця 12 серпня 2015 року 
Ранг державного службовця 9 ранг
Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування
не приймала
Ранг посадової особи місцевого самоврядування не має 
Загальний стаж роботи 23 роки 
Стаж державної служби 6 місяців 
Стаж служби ОМС не має
Депутат ради депутат Чернігівської міської ради VI скликання 
Стягнення не має

Трудова діяльність
08.1991 -  03.1993 агент по маркетингу МП "Елба",

м. Чернігів;

03.1993 -03 .1994 юрисконсульт Чернігівського філіалу ЕЛБІМ Банку,
м. Чернігів;



продовження трудової діяльності
04.1994-04.2002 юрисконсульт юридичної групи, юрисконсульт

договірно-правового відділу, інспектор-юрисконсульт 
відділу безпеки та охорони, економіст відділу 
координації та цінних паперів, економіст кредитно- 
економічного відділу, економіст відділу кредитів в 
управлінні активних і пасивних операцій, економіст 
сектору неторгових операцій та работи з населенням, 
начальник сектору контролю, начальник 1 -го міського 
територіально-відокремленого безбалансового відді
лення АПГТБ "Аваль", м. Чернігів;

04.2002 -  09.2002 фахівець відділу майнового страхування управління
страхування ЗАТ "Страхова компанія "Еталон", 
м. Чернігів;

10.2002-09.2009 начальник 10-го Чернігівського міського відділення,
завідувач канцелярії відділу по роботі з персоналом, 
загального діловодства та контролю, начальник 
відділу маркетингу ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", 
м. Чернігів;

09.2009-01.2011 президент Чернігівської міської дитячої громадської
організації спортивного танцю "Клуб ШКА",
м. Чернігів;

01.2011 -05.2011 заступник директора по концертно-творчій роботі
комунального підприємства "Міський палац
культури" Чернігівської міської ради, м. Чернігів;

08.2011 -  12.2011 організатор громадських заходів ФОП Голубова О. М.,
м. Чернігів;

01.2012-04.2012 президент Чернігівської міської дитячої громадської
організації спортивного танцю "Клуб НІКА",
м. Чернігів;

04.2015-08.2015 голова наглядової Ради ПАТ "Завод метало-
конструкцій та металооснастки", м. Чернігів;

08.2015-02.2016 директор департаменту культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської обласної
державної адміністрації, м. Чернігів;

02.2016 - т /ч  директор комунального підприємства "Міський палац
^ к у л ь т у р и "  Чернігівської міської ради, м. Чернігів.
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Начальник в ім щ у вадш о& ш боти
Ч е р н і г і в с ь к о ! ]-.§]] Н. І. Рубашенко

02.03.2018 „ .


