
 
Біографічна довідка 

 

ЯСТРУБИНСЬКИЙ Василь Іванович 
 

Працює з 09.08.2013 заступником директора Департаменту - 
начальником управління цінової політики 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянин України з 13.11.1991 
Число місяць і рік народження 23.02.1952 
Місце народження Україна, Черкаська обл, Тальновський р-н,           

с. Папуженці 
Освіта вища, 1978 -  Київський інститут народного 

господарства, інженер - економіст; 2000 - Українська 
академія зовнішньої торгівлі, магістр міжнародного 
менеджменту 

Науковий ступінь, вчене звання кандидат економічних наук 
Володіння мовами українською, російською – вільно, німецькою, 

іспанською - середній рівень 
Нагороди, почесні звання 1973 - Медаль «За отвагу на пожаре»; 2000 - почесне 

звання «Заслужений економіст України»; 2002 - 
Почесна грамота КМУ; 2005 - Орден «За заслуги» ІІІ 
ступеня; 2008 - Почесна грамота ВРУ; 2009 - Орден 
«За заслуги» ІІ ступеня; 2012 - Почесна грамота КМУ 

Прийняття Присяги  
державного службовця 28.02.1994  
Ранг державного службовця сьомий 
Загальний стаж роботи 41р.  
Стаж державної служби 37р. 05м. 03д.(станом на 01.06.2015) 
Депутат ради не депутат 
Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
12.1973 до 12.1977 Шліфувальник, інженер - нормувальник, Київський завод 

електронних обчислювальних машин, 
12.1977 до 09.1983 Економіст, старший, провідний, економіст, Державний комітет 

УРСР по цінах, 
10.1983 до 10.1992 Заступник зав. відділом цін, виконком Київської міськради, 
10.1992 до 07.2011 Начальник Управління цінової політики,  Київської міської 

держадміністрації, начальник управління з питань цінової 
політики Київської міської державної адміністрації, начальник 
Головного управління з питань цінової політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), начальник Головного управління цінової політики 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), 

07.2011 до 08.2011 Радник голови Київської міської державної адміністрації, 
08.2011 до 10.2012 Начальник Управління цінової політики  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 



11.2012 до 12.2012 Начальник  управління цінової політики  Головного управління 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), 

08.2013 до цього часу заступник директора Департаменту - начальника управління 
цінової політики, Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

 
 
 
 


