БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ЯКОВЛЄВ ДЕНИС ТОМАСОВИЧ
Народився 18 липня 1968 р. у м. Іллічівськ Одеської області.
Має вищу освіту: з1985 по 1989 навчався в Одеському інституті інженерів
морського флоту; у 1992 р. закінчив Тернопільський інститут народного
господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит», отримавши кваліфікацію –
економіст. У 2008 році закінчив Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – магістр
державного управління.
З 1987 по 1989 відслужив у лавах Радянської Армії. Трудову діяльність
розпочав у серпні 1992 економістом з планування Іллічівського
автотранспортного підприємства 15121. Перейшов у січні 1994 на посаду
старшого, а потім провідного контролера-ревізора КРВ в м. Іллічівськ КРУ в
Одеській області. У жовтні 1996 був призначений начальником КРВ в м.
Іллічівськ КРУ в Одеській області, на якій працював до листопада 2004 року. У
листопаді 2004 був переведений в КРУ в Одеській області на посаду заступника
начальника КРУ в Одеській області – начальника відділу контролю у сфері
матеріального виробництва. З червня по грудень 2005 – начальник відділу
контролю у сфері матеріального виробництва КРУ в Одеській області.
Починаючи з січня 2006 по квітень 2009 виконував обов’язки начальника,
начальник КРВ в місті Іллічівськ КРУ в Одеській області. До січня 2012
працював начальником об’єднаного Іллічівського контрольно-ревізійного
відділу КРУ в Одеській області. З січня 2012 по грудень 2015 – начальник
Іллічівської об’єднаної державної фінансової інспекції Держфінінспекції в
Одеській області. Починаючи з грудня 2015 по жовтень 2016 працював в
Держфінінспекції в Одеській області на посаді головний державний аудитор
відділу операційного аудиту. З жовтня 2016 по лютий 2017 – головний
державний аудитор відділу операційного аудиту Південного офісу
Держаудитслужби. З лютого 2017 працює на посаді начальника управління
Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.
Нагороди:
2004 рік – Подяка Голови Головного контрольно-ревізійного управління
України
2008 рік – Почесна грамота Одеського головного фінансового управління
обласної державної адміністрації
2008 рік – Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації
2014 рік – Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації.

