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ЯЩЕНКО  

Сергій Михайлович 

 

 

 

 
 

Пpацює   завідувач сектором екології Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 19–06–1956 

   

Місце народження  селище Нижні Сірогози Нижньо-Сірогозького району Херсонської 

області 
   

Освіта  вища (старий термін)‚ Полтавський інженерно-будівельний 

інститут‚ 1979‚ сільськогосподарське будівництво (інженер-

будівельник) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно  

   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 15–07–1994  

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 01-05-2016  ) 

   

Загальний стаж роботи  43 р. 0 м. 

   

Стаж державної служби  33 р. 9 м. 

   

Категорія посади 

державної служби 

  

Б 
   

Стягнення  немає 

 

 

 

 

 

 



 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 
10.1973 до 04.1974  робітник І розряду Івано-Франківського СУ-429; Трест 

електромонтажних робіт № 1; м. Івано-Франківськ; 

 

09.1974 до 06.1979  студент Полтавського інженерно-будівельного інституту; 

м. Полтава; 

09.1974 до 10.1974  робітник І розряду цеху вулканізації; Полтавський 

тепловозоремонтний завод; м. Полтава; 

07.1979 до 09.1979  проходив навчально-табірні збори при Полтавському 

інженерно-будівельному інституті; м. Полтава; 

 

12.1979 до 08.1983  майстер‚ прораб будівельного управління №8; Трест 

”Київміськбуд-2”; м. Київ; 

08.1983 до 10.1986  провідний інженер відділу технічної інформації‚ 

впровадження передового досвіду; Головне технічне 

управління; Міністерство промислового будівництва 

УРСР (з 15. 09. 1986 - Міністерство будівництва УРСР);  

м. Київ; 

 

10.1986 до 08.1991  головний технолог Головного виробничо-розпорядчого 

управління; головний технолог відділу Головного 

управління балансів‚ конструкцій і матеріально-

технічного забезпечення; Міністерство будівництва 

УССР; м. Київ; 

 

08.1991 до 01.1998  головний технолог; начальник відділу балансів 

металоконструкцій Комплексу балансів конструкцій і 

кооперативної поставки; начальник відділу аналітичної 

роботи – заступник начальника Управління будівництва; 

начальник сектору - заступник начальника відділу 

будівельних організацій; Управління маркетингу та 

будівництва Української державної будівельної 

корпорації; м. Київ; 

 

01.1998 до 11.2001  головний спеціаліст‚ завідуючий відділом будівництва та 

житлово-комунального господарства; завідуючий 

відділом‚ заступник завідуючого відділом містобудування 

та архітектури; Печерська районна державна адміністрація 

міста Києва; м. Київ‚ вул. Суворова 15; 

 

11.2001 до 12.2010  начальник відділу з питань екологічної безпеки; заступник 

начальника відділу з питань охорони праці‚ екологічної 

безпеки і транспорту; Печерська районна у місті Києві 

державна адміністрація; м. Київ‚ вул. Суворова 15; 

 

01.2011 до 06.2014  завідувач сектором екології; Управління з питань 

надзвичайних ситуацій Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації; м. Київ; 

 

06.2014 до 08.2015  завідувач сектором екології; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація;  

м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка ‚ 15. 

 


