
 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 КАЛАЯНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 
Громадянство - громадянка України 

Число, місяць і рік народження – 19 січня 1969 року 

Місце народження – Україна, Одеська область, Болградський район, с. 

Калчева 

Освіта – повна вища, у 1990 році закінчила Одеський інститут народного 

господарства 

 спеціальність-бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в 

 промисловості, кваліфікація-економіст 

Науковий ступінь, вчене звання – не має 

Володіння мовами – українською, російською, болгарською - вільно, 

французькою - зі 

 словником 

Нагороди, почесні звання – Почесна грамота Болградської 

райдержадміністрації (2009 р.) 

 Грамота Болградської районної ради (2009 р.) 

Прийняття Присяги державного службовця – 16.09.1994 року 

Ранг державного службовця – 10 ранг (10.06.2010 року) 

Загальний стаж роботи – з 01.1988 року 

Стаж державної служби - з 01.1994 року 

Депутат ради – не є депутатом 

Стягнення – не має 

  

Трудова діяльність 
09.1986 до 06.1990 - студентка Одеського інституту народного господарства, 

м. Одеса 

06.1990 до 09.1991 - тимчасово не працювала, здійснювала догляд за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку 

09.1991 до 12.1991 - інспектор з призначення пенсій та допомог відділу 

соціального забезпечення виконкому Білгород-Дністровської 

районної ради народних депутатів Одеської області 

12.1991 до 01.1992 - тимчасово не працювала, працевлаштовувалася 

01.1992 до 03.1994 - начальник планово-виробничого відділу Болградського 

орендного підприємства „Сільгоспхімія” Одеської області 

03.1994 до 09.1994 - спеціаліст відділу соціального захисту населення 

Болградської районної державної адміністрації Одеської 

області 

09.1994 до 11.1995 - спеціаліст II категорії відділу соціального захисту населення 

виконкому Болградського районної ради Одеської області 

11.1995 до 08.1997 - спеціаліст II категорії, спеціаліст I категорії управління 

соціального захисту населення Болградської районної 

державної адміністрації Одеської області 

08.1997 до 11.2000 - старший спеціаліст, провідний спеціаліст із 

працевлаштування, побутового обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни та праці управління соціального захисту 



населення Болградської районної державної адміністрації 

Одеської області 

11.2000 до 06.2001 - головний спеціаліст зі взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та контролю за виконанням документів 

відділу організаційної та кадрової роботи апарату 

Болградської районної державної адміністрації Одеської 

області 

06.2001 до 01.2004 - виконуючий обов’язки завідуючого, виконуючий обов’язки 

начальника відділу організаційної та кадрової роботи 

апарату Болградської районної державної адміністрації 

Одеської області 

01.2004 до 04.2008 - головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 

служби відділу організаційно-кадрової роботи апарату 

Болградської районної державної адміністрації Одеської 

області 

04. 2008 до 06.2010 - завідуючий сектором кадрової роботи та державної служби 

відділу організаційно-кадрової роботи апарату Болградської 

районної державної адміністрації Одеської області 

06.2010 по цей час - керівник апарату Болградської районної державної 

адміністрації 

 


