
 
 

Біографічна довідка 
 

СЕМЕНА  
Сергій Михайлович 

 
 
 

 

 

Пpацює  з 01 липня 2015 року заступником начальника 
управління  з питань звернень громадян апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянин України  
Число, місяць і рік 
народження 

06 березня 1964 року  

Місце народження  м. Київ 
Освіта вища‚ 1991 р., Брянський технологічний інсти-

тут‚ виробництво будівельних виробів і кон-
струкцій (інженер‚ будівельник-технолог) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 
читає і перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  Почесна грамота Кабінету Міністрів України 
(02.2004), Почесне звання "Заслужений 
працівник сфери послуг" (09.2004) 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

21.04.1994 

Ранг державного 
службовця 

6 ( 01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 34 р. 08 м. 
Стаж державної служби 25 р. 01 м. (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 

09.1981 - 10.1982 лаборант середньої школи № 82 м. Києва 
10.1982 - 11.1984 служба у Збройних Силах  СРСР 
01.1985 - 07.1988 технік дослідно-методичної партії експлуатації 

обчислювальних засобів Київської дослідно-
методичної експедиції об`єднання "Укргеофізика",  
м. Київ 

07.1988 - 07.1989 робітник  колгоспу ”Героїчна праця”; с. Чайчинці 
Лановецького району Тернопільської області 



08.1989 - 04.1993 столяр‚ бетонник‚ майстер дільниці  №3 під-рядно-
спеціалізованого ремонтно-будівельного управління 
№1 управління ”Київзеленбуд”; м. Київ 

05.1993 - 03.1994 провідний спеціаліст‚ головний спеціаліст відділу 
комунального господарства Київської міської 
державної адміністрації 

03.1994 - 11.2001 головний спеціаліст секретаріату заступника голови 
Київської міської державної адміністрації 

11.2001 - 09.2002 головний спеціаліст секретаріату першого заступника 
голови Київської міської державної адміністрації 

09.2002 - 01.2007 заступник начальника відділу організаційного 
забезпечення діяльності першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації 

01.2007 - 04.2008 заступник начальника управління - начальник відділу 
опрацювання та підготовки кореспонденції 
управління організаційного забезпечення діяльності 
першого заступника голови Київської міської 
державної адміністрації 

04.2008 - 09.2010 начальник відділу опрацювання та підготовки 
кореспонденції управління   організаційного забез-
печення діяльності першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Голубченка 
А.К. апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

09.2010 - 11.2012 головний спеціаліст відділу   організаційного 
забезпечення діяльності  заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Голубченка А.К. 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

11.2012 - 07.2015 головний спеціаліст відділу аналітичної роботи та 
контролю управління з питань звернень громадян 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

07.2015 до цього часу  заступник начальника управління  з питань звернень 
громадян апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
 

Начальник управління 
по роботі з персоналом Т.Стекленьова 
   
 


