БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
МЕЛЬНИК Юлія Павлівна

Працює з 10 липня 2018 року на посаді заступника начальника
управління аграрної політики Одеської обласної
державної адміністрації
Громадянство - громадянка України
Число, місяць і рік народження - 31липня 1984 року
Місце народження - місто Христинівка Черкаської області

Освіта –

повна вища, у 2006 році закінчила Одеський національний університет
ім.. І.І. Мечникова, спеціальність – «Політологія», кваліфікація – магістр
політолог.
У 2009 році закінчила Одеський державний університет внутрішніх
справ, спеціальність – «Право», кваліфікація – бакалавр права.
У 2015 році закінчила Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при
Президентові України, спеціальність – Державне управління,
кваліфікація - магістр державного управління.

Науковий ступінь, вчене звання – не має
Володіння мовами – українською, англійською – вільно
Нагороди, почесні звання – У 2008 році нагороджена Почесною гармотою
Одеської

обласної

ради

за

плідну

працю

та

професіоналізм.
У 2010 році нагороджена заохочувальною
відзнакою «Почесна грамоаМінісерства України у
справах сімї. Молоді та спорту»
У 2016 році гагороджна Подякою Президента
Української асоціації районних та обласних рад за
сприяння розвитку місцевого самоврядування
Прийняття Присяги державного службовця – 17 січня 2006 року
Ранг державного службовця – 6 (01 травня 2016 року)
Категорія посади державної служби – «Б»

Стаж державної служби

– з 04.2006 ( 12 р. 5

м.)

Стягнення – не має

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
з 01.2006 по 02.2007

- працювала головним спеціалістом відділу в’язків з
об’єднаннями громадян та депутатами усіх рівнів управління
внутрішньої політики та інформації Одеської обласної
державної адміністрації.

з 02.2007 по 06.2010

- працювала на посаді консультанта відділу по роботі з органами
обласної ради управління організаційної роботи апарату
обласної ради.

з 06.2010 по 07.2010

- консультант відділу регіонального розвитку управління з
питань соціально-економічного розвитку та бюджетної
політики області апарату обласної ради.

з 07.2010 по 01.2011

- працювала помічником заступника голови Одеської обласної
державної адміністрації

з 01.2011 по 02.2014

- заступник начальника відділу по забезпеченню діяльності
керівництва обласної ради.

з 02.2014 по 09.2014

- помічник-консультант народного депутат України.

з 09.2014 по 01.2015

- начальник
відділу
комунікативно-функціонального
забезпечення діяльності керівництва обласної ради управління
забезпечення діяльності керівництва обласної ради апарату
обласної ради.

з 01.2015 по 11.2017 -

з 07.2018 по
теперішній час

заступник керуючого справами апарату обласної
начальник управління організаційної роботи.

ради,

- заступник начальника управління – начальник відділу
економічного аналізу, інвестування та розвитку сільських
територій управління аграрної політики одеської обласної
державної адміністрації.

