
 

 
 
 

 
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Сухонос Олег Вікторович 

 

 
Працює на посаді заступника директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з травня 
2017 року 

 
Громадянство   України 
  
Число, місяць і рік  
народження    02 вересня 1975 року 
 
Місце народження   Житомирська область, смт. Любар 
 
Освіта   вища, 1997 р., Національна юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого, правознавство, 
юрист 
вища, 2013 Державний вищий навчальний заклад 
«Українська академія банківської справи 
Національного банку України», фінанси і кредит, 
магістр фінансів і кредиту 

 
Науковий ступінь,  не має 
вчене звання    
 
Нагороди, почесні звання не має 
 
Прийняття Присяги  
державного службовця  02.07.1998 
 
Ранг державного службовця  5 ранг (16.04.2014) 
 
Загальний стаж роботи  16 років 05 міс. (на 01.01.2018) 
 
Стаж державної служби  08 років 09 міс. (на 01.01.2018) 

 
 
 
 



ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
09.1992 – 06.1997 студент Національної юридичної академії України імені 

Ярослава Мудрого; 
03.1993 – 06.1994 юрисконсульт Адвокатської агенції фірма «Консум», 

м. Харків; 
08.1997 – 01.1998 юрисконсульт дочірнього підприємства «Хіммашсервіс» 

ВАТ Сумихімпром», м. Суми; 
01.1998 – 07.1998 начальник юридичного відділу фірми СП «Демпург», 

м. Суми; 
07.1998 – 09.1998 консультант правового відділу виконавчого апарату 

Сумської обласної ради, м. Суми; 
09.1998 – 11.1998 юрисконсульт ДП «Торговий дім», м. Київ; 
11.1998 – 10.1999 начальник юридичного відділу ТОВ «А.Б.Т.», м. Київ; 
10.1999 – 01.2000 в.о. начальника договірно-правового відділу ВАТ «Сумська 

товарно-виробнича компанія «Сумиголовпостач», м. Суми; 
01.2000 – 07.2000 начальник юридичного відділу КТПФ «Екомаш», м. Суми; 
07.2000 – 05.2001 заступник директора департаменту правового забезпечення 

по внутрішнім зв’язкам ТОВ «Торговий дім СДС», м. Київ; 
01.2004 – 09.2004  заступник директора з юридичних питань 

ТОВ «Енергопостач», м. Суми; 
09.2004 – 07.2005  заступник директора ДП «Центрінвестпроект», м. Київ; 
03.2006 – 01.2007 головний консультант керівника Регіональної приймальні 

Президента України у Сумській області департаменту з 
питань прийому громадян Служби з питань звернень 
громадян Секретаріату Президента України, м. Суми; 

01.2007 – 06.2008 в.о. заступника Сумського міського голови, заступник 
Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, м. Суми; 

08.2008 – 05.2009 заступник начальника Державної податкової інспекції в 
м. Суми; 

05.2009 – 08.2010 начальник Державної житлово-комунальної інспекції у 
Сумській області, м. Суми; 

08.2010 – 12.2012 заступник начальника Головного управління – начальник 
управління з питань регіональної та зовнішньоекономічної 
політики міста Головного управління економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 

12.2012 – 06.2013 заступник директора Департаменту – начальник управління 
координації регіональної економічної політики 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 

04.2014 – 06.2014 помічник Міністра Кабінету Міністрів України; 

06.2014 – 02.2015 директор Департаменту моніторингу ефективності 
управління державним сектором економіки Секретаріату 
Кабінету Міністрів України; 



02.2015 – 02.2016 керівник апарату Сумської обласної державної 
адміністрації; 

02.2016 – 06.2016 начальник Управління адміністративно-кадрової роботи 
Державного агентства автомобільних доріг України; 

05.2017 - по цей час заступник директора Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

 


