
з 1980 року по 1989 piK -_секретар судового засiдання, завiдуюча каЕцелярiею,консупътант Архангельського обласного суду.У 1990-1991 PoKElx - ЮРИСКО".Уо", kp"r."oo.o обласного KoMiTeTy лксмУкраiни.
з 1991 по 1992 piK _ уповновакений по м. Сiмферополю, iнспектор з кадрiвКримсъкоi фiлii Пенсiйного фонду СРСР.У |992-1998 рокаХ заступниК нач€шъника вiддiлу надходженъ коштiв таКОМеРЧiЙНОi ДiЯЛЪНОСТi, ЗаСТУПНИК"начаlrьника управлiння з комерцiйноi дiяльностi,В'О' НаЧ'LЛЪНИКа УПРаВЛiННЯ, НаЧаЛЪНИк Кримс"*Ъ.о РеспублiкЕIнсъкого управлiнняПенсiйного фонду Украiни.
У TpaBHi 1998 рокУ MiHicTp економiки Автономноi Республiки ItримMiHicTepcTBa економiки ABToHoMHoi РеЬгryблiки Крим.
З липня 1998 року по 2001 чц 

_ MiHicTp фiнансiв ABToHoMHoi Республiки КримMiHicTepcTBa фiнансiв Автономноi Ресгryблi*" Кр"r"З 2001 пО 2002 piK начальниК Управлiння .Щержавного кщначейства вАвтономнiй Республiцi Крим.
У 200з-2006 рока( Голова Наглядовоi Ради, Голова Товариства товкКорпорачiя кГуматекс).

депутат Украiни BepxoBHoi Ради Украiни
Верховноi Ради Украiни з питанъ соцiЙъrrоi

У 2007 роцi
VI скликання"

З 2006 по 2007 piK народний
V скликання, заступник голови KoMiTery
полiтики та працi.

з 2007 по 2010 роки - MiHicTp працi та соцiальноi полiтики Украiни MiHicTepcTBa
працi та соцiальноТ полiтики Украiни.

у 2012-20|4 рокЧ - народний дегryтат Украiни BepxoBHoi Ради Украiни VIIскликання, голова пiдкомiтеry з питань державного соцiалъного страхування,
розвитку соцiального дiапоry та дiяльностi обiеднанъ громадян cTopiH соцiального
дiалогу KoMiTeTy Верховноi Ради Украiни з питанъ соцiагriноi полiтики та працi.З лютогО пО груденЬ 2о14 року MiHicTp соцiальноi полiтикЙ Украil-ли
MiHicTep ств а соцiалrъноi полiтики Укра'r'ни.

З грудня 2014 року по 15 березня 2018 року - народний депутат Украiни
BepxoBHoi Рuди Украiни VIII скликання, голова i(oMiTeTy Ё.рrоrrоi Ради Украiни з
питанъ соцiальноi полiтики, зайнятостi та пенсiйного забезп"ч.""п.

з lб березня 2018 року Уповноважений Верховноi Ради Украiъи з прав людини"
Людмшгу Щенiсову вирiзняе_послiдовна боротъба за piBHi .rpuru людей. З початку

збройного конфлiкту у 2014 роцi, як MiHicTp сЪцiальноi полiтики Украiни, Людмила
f;енiсова не допустила порушення прав мешканцiв окупованих територiй Криму таСходу Украiни на соцiагrьне забез.rе"Ъпrн" вiд дерлсави. IнiцiюваJIа створення дiсвогомеханiзму, який не дав зупинити виIIлату соцiЙьноi допомоги та пенсiй, а такожсприяв працевлаIцтуванню та забезпеченню тимчасовим х(итлом внутрiшньо
перемiщених осiб.

пр" цъому змогла зап)чити мiжнароднi iнстиryчii до надання доцомоги
внутрiшньо перемiщеним особам та створення умов для ix реiнтеграцii у суспiльство
за новим мiсцем проживання.

велику уваry у своiй професiйнiй дiяльностi Людмила leHicoBa придiляе захисту
прав та надання гарантiй вiйськовослух<бовцям, полiцейським, якi наразi захищаютъ

Сходi УкраiЪи, вiйськовополоненим. Залl"rае
держави-агресора в дотриманнi прав осiб,

державу на
спонукання

мЬкнародну спiльноту до
якi позбавленi особистоi


