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СТАРЕНЬКИЙ РАДІОН МИКОЛАЙОВИЧ

Приймальні дні

Понеділок з 13.00 до 17.15
Середа з 13.00 до 19.15

Біографічна довідка

Старенький Радіон Миколайович, народився 23 лютого 1981 року в селі Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області.
Освіта вища.
В 1996 році закінчив Новопетрівську ЗОШ І-ІІ ст. № 2 та отримав неповну загальну
середню освіту.
В 1998 році закінчив Старопетрівську ЗОШ І-ІІІ ст. та отримав повну загальну середню
освіту.
У 1999 році вступив до Одеського гідрометеорологічного інституту, який закінчив у 2004
році (назва на час закінчення – Одеський державний екологічний університет), одержав
повну вищу освіту за спеціальністю «Гідрологія та гідрохімія» та здобув кваліфікацію
інженер – гідролог.
В 2011 році вступив та у 2013 році закінчив Національну академію державного
управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув
кваліфікацію магістра державного управління за спеціалізацією «Управління містом».

Сільський голова
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Трудова діяльність.
У липні 2004 року прийнятий на посаду інженера – гідролога до Дніпровського
басейнового управління водних ресурсів (м. Вишгород).
У вересні 2005 року переведений на посаду начальника відділу експлуатації та ремонту
гідротехнічних споруд Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (м.
Вишгород).
У березні 2008 року звільнений за власним бажанням із займаної посади у зв’язку з
обранням на виборну посаду – секретар Новопетрівської сільської ради.
У червні 2009 року був обраний Новопетрівським сільським головою Вишгородського
району Київської області.
У листопаді 2010 року переобраний на посаду Новопетрівського сільського голови на
другий термін.
У жовтні 2015 року втретє обраний на посаду Новопетрівського сільського голови.

Громадська робота.
З квітня 2006 року по липень 2009 року був депутатом Новопетрівської сільської ради.

Партійність.
Безпартійний.

Склад сім’ї.
Одружений
Дружина - Старенька Лілія Володимирівна, 1984 року народження;
Донька – Старенька Каріна Радіонівна, 2012 року народження.

Місце проживання.
Проживаю за адресою: Київська область Вишгородський район, село Нові Петрівці,
вулиця Межигірська, будинок №94-А, квартира 2.
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1.  Звіт Новопетрівського сільського голови за 2015-2020 роки

2.  ЗВІТ Новопетрівського сільського голови за 2010-2015 роки

3.  ЗВІТ Новопетрівського сільського голови за 2019 рік

Сільський голова

Секретар сільської ради

Заступники сільського голови

Керуючий справами виконавчого комітету

Виконавчий комітет та його дорадчі органи

Апарат та виконавчі органи сільської ради
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