
Біографічна довідка 
ПРИНАДА Світлана Ігорівна 

 
Працює з 14.04.2016 директором Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Громадянин України з 13.11.1991 року 
Число місяць і рік народження 10.08.1970 року 
Місце народження Україна,  
Освіта вища, 1992, Київський інститут інженерів цивільної 

авіації, спеціальність: електронні обчислювальні машини, 
кваліфікація: інженер-системотехнік; 1997, Національний 
центр підготовки банківських працівників, спеціалізація: 
«Банківська справа», кваліфікація: економіст; 2007, 
Києво-Могилянська академія, магістр бізнес - 
адміністрування. 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
Володіння мовами українською, російською, англійською – вільно, 

німецькою – середній рівень 
Нагороди, почесні звання не має  
Прийняття Присяги державного  
службовця 03.02.1997  
Ранг державного службовця восьмий 
Загальний стаж роботи 18р. 08м. 
Стаж державної служби 07м. 27д. (станом на 30.04.2016) 
Депутат ради не депутат 
Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

09.1987 до 06.1992 студентка, Київський інститут інженерів цивільної авіації 
08.1992 до 06.1994 консультант з обчислювальної техніки, відповідальний секретар, 

заступник керівника бюро стратегічного планування, керівник 
інформаційного відділу, Міжнародний фонд сприяння іноземним 
інвестиціям, 

12.1992 до 11.1994 аспірант, Київський інститут інженерів цивільної авіації, Інститут 
кібернетики АН України 

01.1995 до 10.1996 економіст, старший економіст, провідний економіст, АТ 
«Градобанк», 

10.1996 до 01.1997 керівник відділу проектів, Міжнародний фонд сприяння 
інвестиціям, 

02.1997 до 07.1997 провідний спеціаліст служби інформаційно-аналітичного 
забезпечення, провідний спеціаліст відділу експертизи та аналізу 
бюджетів, Рахункова палата України 

07.1997 до 01.1998 аудитор, ЗАТ «Аудиторська фірма «Київська аудиторська група» 
02.1998 до 07.2003 спеціаліст управління корпоративних клієнтів, начальник відділу 

управління кредитними ризиками, начальник відділу управління 
кредитними ризиками, АКБ «ХБФ Банк Україна» 

07.2003 до 08.2004 заступник Фінансового директора, начальник фінансово-
економічного відділу, ЗАТ «Євротек» 

08.2004 до 03.2005 фінансовий директор, СП «Західна нафтова група» 
04.2005 до 11.2007 начальник відділу проектів, начальник відділу управління 

кредитними ризиками, начальник відділу індивідуального бізнесу, 
АКБ «ХБФ Банк Україна» 

09.2007 до 11.2007 директор управління стратегії, розвитку продуктів та 
корпоративної мережі, ТОВ «УніКредит Банк» 



11.2007 до 03.2008 керівник проектів, ЗАТ «Укрпромінвест» 
03.2008 до 06.2009 заступник голови правління, ПАТ «Міжнародний Інвестиційний 

Банк» 
06.2009 до 06.2013 начальник Управління ризик-менеджменту, начальник Управління 

ризиків, ПАТ «Дочірній банк «Сбербанк Росії» 
07.2013 до 09.2014 радник Голови Правління, член правління, ПАТ «Банк Кредит 

Дніпро» 
03.2016 до 04.2016 радник Київського міського голови, апарат виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
з 14.04.2016 до цього часу директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

 
 
Головний спеціаліст сектору кадрової роботи  
Департаменту економіки та інвестицій        К. 
Стадніченко 


