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Призначена на посаду  

начальника управління освіти, сім’ї, молоді, та спорту 

розпорядженням виконуючого обов’язки голови районної державної 

адміністрації 26.04.2017 року № 27-к 

 

Трудова діяльність  

 

15.08.1990 р. -  03.10.2000 р. – вчитель української мови в початкових класах 

Саратської середньої школи; 

03.10.2000 р. -  27.09.2006 р. – вчитель трудового навчання Саратської ЗОШ; 

27.09.2006 р. - 01.06.2012 р.  – вчитель швейної справи  

КЗ «Саратський міжшкільний – навчально-виробничий комбінат»; 

01.06.2012 р. – 14.04.2016 р. – директор  КЗ «Саратський міжшкільний – 

навчально - виробничий комбінат»; 

27.04.2017 р. – начальник управління освіти, сім’ї, молоді, та спорту. 

 

Число, місяць і рік народження  20.12.1970 р. 

 

Місце народження 

с. Приморське, Білгород-Дністровського р-ну, Одеської обл.. 

 

Освіта 

 

середня - спеціальна, Білгород-Дністровське педагогічне училище,1990 р., 

вчитель початкових класів, 

вища, Ізмаїльський державний педагогічний університет, 2005 р., вчитель 

української мови та літератури, 

вища, Уманський державний педагогічний університет ім.. Павла Тичини, 

2009 р., вчитель трудового і профільного навчання 
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                                Саратський район Одеської області 

 

 Саратський район розташований на 

південному заході Одеської області.  Район 

межує на заході – з Білгород-Дністровським, 

на півдні – з Татарбунарським і Арцизьким, на 

північному заході – Тарутинським районами 

Одеської області. 

         Районний центр смт. Сарата 

розташований на відстані 140 км від Одеси. 

        Територія району входить до складу 

Причорноморської низовини. Ріки району по 

своїх розмірах незначні і маловодні. Найбільшими є ріки Сарата, Хаджидер, 

Когильник. Всі вони за межами району впадають в озера, що з'єднані з 

Чорним морем.  

        Відповідно до   географічного положення,   територія   району  

характеризується   помірно  теплим, сухим кліматом. 

        Саратський район займає територію площею 147,5 тис. га, у тому числі 

сільськогосподарські угіддя –  135,2  тис. га.   

        Населення району проживає у 38 населених пунктах (із них 1 - селище 

міського типу),  що входять у 1 селищну і 22 сільських ради. 

     Районний центр Саратського району – «Сарата» (від латинського – 

«сіль»), селище  міського типу, засноване в 1822 році німецькими 

колоністами. До початку двадцятого століття Сарата була волосним центром  

Акерманського  повіту Бессарабської губернії.  

         З січня 1918 року територія району у складі Бессарабії була окупована 

буржуазно - поміщицькою Румунією.  

         У 1940 році згідно із  пактом  Молотова-Ріббентроппа  Бессарабія була 

приєднана до Радянського союзу. Сарата стала районним центром 

Акерманської області. 

         З 22 липня 1941 по 23 серпня 1944 року Сарата  була окупована.  

 Саратський район був утворений в 1940 році і відновлений в серпні 

1944 року.  З 1944 по 1953 роки Саратський район входів до складу 

Ізмаїльської області. З 1954 року по теперішній час – до Одеської області. 

 Провідне місце в економіці району належить сільськогосподарському 

виробництву, промисловість району представлена підприємствами харчової  

промисловості та деякими іншими.  

 


