
 
Біографічна довідка 

 

КРАСЮК 
Сергій Йосипович  

 
 

Пpацює  з  29 квітня 2016 року начальником управління з 
питань запобігання та виявлення корупції апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

Громадянство громадянин України  
Число, місяць і рік 
народження 

30 серпня 1972 року  

Місце народження м.Київ  
Освіта вища, 1994 р., Український державний педа-

гогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 
загально технічні дисципліни та праця (вчитель 
загально технічних дисциплін ); 
вища, 2011 р., Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, правознавство 
(юрист)  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно; англійською –
читає та перекладає із словником  

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

15. 04.2016 

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 26 р. 01 м. 
Стаж державної служби 11р. 07м.  (станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обирався 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1989 – 08.1992 студент Українського державного педагогічного 
університету  ім. М.П.Драгоманова 

08.1992 – 08.1993 вчитель обслуговуючої праці середньої школи №298 
м.Києва  

09.1993 – 12.1993 охоронець ТОВ «АРС ЛТД», м.Київ 
01.1994 – 06.1995 служба в Збройних Силах України 
09.1995 – 08.1996 методист Науково-методичного центру організації 

розробки та виробництва засобів навчання, м.Київ  
08.1996 – 10.2002 служба в органах Служби безпеки України  



10.2002 – 12.2003 директор ТОВ «Газкомплект», м.Яготин Київської 
області  

12.2003 – 03.2005 директор господарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фірма «Аврора ЛТД К»», 
м.Переяслав-Хмельницький Київської області   

03.2005 – 01.2010 служба в органах внутрішніх справ та податкової міліції, 
м.Луцьк Волинської області  

01.2010 – 07.2012 юрист господарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фірма «Аврора ЛТД К»», 
м.Переяслав-Хмельницький Київської області   

07.2012 – 02.2013 менеджер систем якості ПП «Потенціал-4», м.Ірпінь 
Київської області  

02.2013 – 09.2015 фахівець з фінансово-економічної безпеки Публічного 
акціонерного товариства по газопостачанню та 
газифікації «Київоблгаз», м.Боярка Київської області   

09.2015 – 04.2016  тимчасово не працював 
04.2016 – 04.2016 помічник Київського міського голови відділу 

організаційно-документального забезпечення діяльності 
Київського міського голови  управління організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Київського 
міського голови (патронатної служби)   апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

04 2016 до цього 
часу  

начальник управління з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
 

Начальник управління 
по роботі з персоналом Т.Стекленьова 
 


