
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА                                        

Працює (посада, підрозділ, орган, в якому 
працює, з якого часу) 

заступник директора Департаменту-начальник 
управління  з питань енергозбереження, паливно-
енергетичного комплексу та у сфері питної води  
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з 01 квітня 2015 року 

Громадянство  
 

України, з 13.11.1991 р. 
Число, місяць і рік народження 
 

07 листопада 1968 року 

Місце народження 
(держава, область, місто, район, село) 

 

Україна, місто Фастів Київської області 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, 
повне найменування навчального закладу, дата 
закінчення, спеціальність та кваліфікація)  
 

вища, Київський державний технічний університет 
будівництва і архітектури  у 1995 р. за спеціальністю 
теплогазопостачання, вентиляція та охорона 
повітряного басейну з кваліфікацією спеціаліста 
інженер-будівельник 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
 Володіння мовами 

(якими, якою мірою) 
 

українською, російською - вільно 
 

Нагороди, почесні звання Почесна грамота Міністерства будівництва, архітектури 
та ЖКГ України, 2006 р.; Почесна грамота Міністерства з 
питань ЖКГ України, 2009 р.; Подяка Апарату Ради 
нацбезпеки і оборони України, 2009 р.; Почесна грамота 
Кабінету Міністрів України, 2010 р.; Подяка 
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
(2018 р.) 

Прийняття Присяги державного  
службовця (дата прийняття) 

 
18.10.2004  
 Ранг державного службовця 

(дата присвоєння) 
 

четвертий  (01.04.2018) 

Категорія посади державної служби 
 

Б 
Загальний стаж роботи понад 31 рік 
Стаж державної служби 
 

13 р.05 м.13 дн. (станом на 01.04.2018) 
 
 

Стягнення (які, ким і за що накладені) не має 
 

МАЛЕЖИК Олена Миколаївна  
 

заступник директора Департаменту –
начальник управління  з питань 

енергозбереження, паливно-
енергетичного комплексу та у сфері 
питної води  Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури 
виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  



 
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
09.1986 до 11.1992  технік проектного інституту «Укргіпродор», м. Київ 

 
11.1992 до 12.1995 медреєстратор лікарсько-санітарної служби дорожньої клінічної 

лікарні № 1 м. Києва 
 

12.1995 до 09.1997 офісменеджер ТОВ «Центр народної творчості «ГОПАК» м. Києва 
 

09.1997 до 01.2000 заступник директора ТОВ «Вайер-центр», м. Київ 
 

02.2000 до 07.2004  інженер, заступник начальника, головний інженер ДЕЖ-901 КП по 
утриманню житлового господарства Солом’янської районної             
в м. Києві державної адміністрації 
 

10.2004 до 11.2005 головний спеціаліст, заступник начальника управління комунальної 
теплоенергетики Держжитлокомунгоспу України 

11.2005 до 01.2011 начальник відділу розвитку комунальної теплоенергетики, 
заступник начальника управління теплоенергетики, начальник  
управління теплоенергетики, заступник директора департаменту 
розвитку комунальної інфраструктури  Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України 
 

01.2011 до 10.2012 перший заступник начальника головного управління – начальник 
управління енергоменеджменту Головного управління енергетики, 
енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 
10.2012 до 05.2013 

 
начальник управління природних монополій Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)  

 
05.2013 до  09.2014 

 
начальник Управління комунальної теплоенергетики Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України.  
 

09.2014 до  03.2015 
 
 
 
 
04.2015 до цього часу 

заступник директора департаменту-начальник управління 
енергоефективності Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  
 
заступник директора Департаменту-начальник управління з питань 
енергозбереження, паливно-енергетичного комплексу та у сфері 
питної води  Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  
 

 


