
 

 

 

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

___ГАЛЮЛЬКО Оксана Петрівна 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Працює           Керівник апарату Самбірської районної державної адміністрації_______  

(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

Громадянство ___громадянка України_________________________________________ 

Число, місяць і рік народження _26 червня 1975 року____________________________ 

Місце народження _Україна, Львівська область, м. Самбір________________________ 
                           (країна, область, місто, район, село) 

Освіта _Повна вища, 1999 р., Державний університет «Львівська політехніка», 

фінанси, економіст; 2011 р. ЗАТ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» правознавство, юрист.___________________________________ 

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, 

спеціальність та кваліфікація) 

Науковий ступінь, вчене звання  не має________________________________________ 

Володіння мовами _українською, російською, польською – вільно_________________ 
                                                  (якими, рівень володіння) 

Нагороди, почесні звання _не має____________________________________________ 

Прийняття Присяги державного службовця ____4 грудня 2007 року_________________ 

                                                                (дата прийняття) 

Ранг державного службовця ___5_____________________________________________ 

Категорія посади державної служби _____Б___________________________________ 
                                                                      (на дату заповнення біографічної довідки) 

Загальний стаж роботи -------22 роки 8 місяців 23 дні (станом на 26.01.2021 р.)_____ 

Стаж державної служби _____13 років 1 місяць 22 дні (станом на 26.01.2021 р.)___ 

Стягнення ____не має_____________________________________________________ 



2 
 

      (які, ким і за що накладені) 

Трудова діяльність 

 

з 23.09.1998 до 21.11.1998  Виплата допомоги з безробіття Самбірським 

міськрайонним центром зайнятості, м. Самбір 

з 01.02.1999 до 02.06.1999 Виплата допомоги з безробіття Самбірським 

міськрайонним центром зайнятості, м. Самбір 

з 19.06.1999 до 12.07.1999 

з 13.07.1999 до 31.10.1999 

Обліковець у кооперативі «Дніпро», м. Самбір 

Тимчасово не працює 

з 01.11.1999 до 04.08.2000 Виплата допомоги з безробіття Самбірським 

міськрайонним центром зайнятості, м. Самбір  

з 08.10.2000 до 08.10.2000 

 

 

з 14.08. 2000 до 13.09.2000 

 

 

з 09.10.2000 до 03.12.2007 

 

Виплата допомоги з безробіття Самбірським 

міськрайонним центром зайнятості, м. Самбір 

 

Касир філії №6 ВАТ «Львівхолод», м. Самбір 

 

 

Товарознавець філії №6 ВАТ «Львівхолод», м. 

Самбір 

 

з 04.12.2007 до 25.02.2009 

 

 

Провідний спеціаліст відділу ведення Державного 

реєстру виборців Самбірської районної державної 

адміністрації, м. Самбір 

з 26.02.2009 до 01.12.2013 Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової 

роботи Самбірської районної державної 

адміністрації, м. Самбір 

 

з 02.12.2013 до 21.06.2016 

 

 

 

з 22.06.2016 до 01.01.2020 

Завідувач сектору з питань кадрової роботи 

Самбірської районної державної адміністрації, м. 

Самбір  

 

Завідувач сектору управління персоналом 

Самбірської районної державної адміністрації, м. 

Самбір 

 

з 02.01.2020 до ц.ч. 

 

Керівник апарату Самбірської районної державної 

адміністрації, м. Самбір 
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Провідний спеціаліст з питань 

управління персоналом відділу 

управління персоналом, документообігу 

 та юридичного забезпечення  

районної державної адміністрації                 __________           Г. П. Чопик_ 
(посада керівника служби управління персоналом)         (підпис)              (ініціали, прізвище) 

М. П._____________ 

(дата складання) 


