
Працюс

Громадянство

Число, мiсяць i piK
народження

Мiсце народження

Категорiя посади
державного службовця

Загальний стаж роботи
Стаж державноi служби

MicTo .Щнiпрорудне, Василiвський район,
Запорiзька область

вища, Киiвський нацiональний торговельно-

економiчний унiверсите1 2005р,,

спецiальнiсть <правознавство>, квалiфiкацiя -
спецiалiст з правознавства, юрист
не мае

((Б)

БIОГРАФIЧНА ДОВIДКА

САВЧЕНКО ОлексанлрОлегович

заступником начальника Управлiння
начальником вiлдiлу природокористування та

контролю Управлiння екологii та природних
pecypciB виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi

рали (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрачii)
з 05.09.20l8 року

громадянин Украiни

05 березня 1983 року

OcBiTa

Науковий сryпiнь, вчене
звання

Володiння мовами yKpaiHcbKa - рiдна, росiйська - вiльно,

англiйська - зi словником

Нагороди, почеснl звання не мае

Прийняття Присяги
державною службовчя
Ранг державного
службовця

l3 вересня 2006 року

5 ранг (0l . 1 1 .20l 9)

l4p.8M.
13 р. 11 м.



стягнення

з 09.2005 по 07.2006

з 09.2006 по 03.2009

з 03.2009 по 01.20l0

з 01.20l0 по 09.2010

з 09.2010 по 08.201 l

за використанням
!'ержавного KoMiTeTy
pecypciB;
провiдний спецiалiст

ревiзiйноi роботи та
корупuii, провiлний
внутрiшнього аудиту

не мас

Трулова дiяльнiсть

помiчник юриста товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кУкрюртех>;
провiлний спецiалiст вiддiлу методологii
конкурентноi полiтики flепартаменry
конкурентноТ полiтики, головний спецiалiст-
юрисконсульъ головний експерт вiлдiлу
забезпечення дiяльностi Мiжвiдомчоi KoMicii
.Д,епартаменry з питань державних закупiвель,
головний спецiалiст вiддiлу координашiт

дiяльностi територiальних вiддiлень Управлiння

регiональноi та кадровоТ полiтики
антимонопольного KoMiTery Украiни;
головний спецiалiст вiддiлу здiйснення
iнспекгорськоi дiяльностi, головний спецiалiст
вiддiлу здiйснення державного контролю за

використанням i охороною земель ,ЩержавноТ
iнспекцiТ контролю за використанням i

охороною земель у MicTi Кисвi;
головний державний iнспектор вiддiлу
державного контролю за додержанням
земельного законодавства Управлiння

.Щержавноi iнспекцii з контролю за

використанням та охороною земель, головний

державний iнспекгор вiддiлу оперативною

реагування на звернення державних органlв,
юридичних та фiзичних осiб Управлiння

.Ц,ержавноi iнспекцii з контролю за

використанням та охороною земель Головного
Управлiння .Ц,ержкомзему у MicTi Кисвi;
начальник вiддiлу охорони земель та

монiторингу операчiй у банкiвськiй сферi

,Ц,епартаменry земель силових вiдомств i

наукових установ, коорлиначii державного
контролю та охорони земель, заступник
начальника вiддiлу оперативного реагування
flепартаменry .Д'ержавноi iнспекцii з контролю
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вlддlлу
запобiгання

спецlалlст

контрол ьно-
протидll
вiдлiлу

аграрноi

з 08.201 l по 04.20l2

MiHicTepcTBa



з 04.20|2 по 03.20l3

з 03.20l3 по 07.20l5

з l l .2015 по 10.20 l б

з 09.20l8 до цього часу

з 22.05.2020 року

Завiдувач сектору з п

управлlння персонал

полiтики та продовольства Украiни;
головний спецiалiст вiллiлу правового
забезпечення Юридичного управлiння
flержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв;
головний спецiалiст, заступник начальника
вiллiлу державноТ реестраuiI земель Управлiння
державного земельного кадастру, заступник
начальника Управлiння державного земельного
кадастру Головного управлiння
,Щержземагентства у MicTi КиеBi;
головний спецiалiст вiллiлу державноi
землевпорядноi експертизи Головного

управлiння !ержгеокаластру у м. Кисвi;
головний спецiалiст вiдлiлу ,ц,ержавного
земельною кадастру, головний спецiалiст з

iнформачiйних технологiй та захисту
iнформачii Управлiння .Ц,ержгеокадастру в

Обухiвському районi Киiвськоi областi;
заступник начальника Управлiння-начальник
вiддiлу природокористування та контролю
Управлiння екологiТ та природних pecypciB

!епартаменry мiського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради
(КиiвськоТ MicbKoT державноi алмiнiстрачii);
заступник начальника вiддiлу
природокорисryвання та контролю Управлiння
екологii та природних pecypciB виконавчого
органу Киiвськоi мiськоI рали (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмi н iстрацii);
заступник начальника Управлiння-нач€Lпьник
вiддiлу природокористування та контролю
Управлiння екологii та природних pecypciB
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради
(Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстраuii);
Виконувач обов'язкiв нач€Lпьника Управлiння
екологiТ та природних pecypciB виконавчою
органу КиТвськоТ MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii).

31.08.2020

Снiжана СIЧКАР

з 07.20l 5 по l 1 .20l 5

з 11.2016 по |2.2017

з 01 .201 8 по 09.20l8

n1/-


