
  Станом на 01-03-2015 р. 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
   

МОЦЮК Володимир Володимирович  
   

Пpацює   Заступник директора Департаменту- начальник 

управління у справах національностей та релігій; 

Департамент культури Київської міської державної 

адміністрації з 25.01.2014. 

   

Громадянство  13-11-1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 26–11–1977 

   

Місце народження  Волинська обл. Камінь-Катирський р-н‚ с. Хотемів 

   

Освіта  Повна вища‚ Київський національний університет 
ім. Т. Г. Шевченка‚ 2000р.‚ філософія (філософ‚ 

викладач філософських дисциплін) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 не має 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською - 

читає і перекладає зі словником 

   

Нагоpоди, почесні звання   не має 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 10.09.2000 

   

Ранг державного службовця  9 ( 19-11-2012 р. ) 

   

Загальний стаж роботи  20 р. 3 м. 

   

Стаж державної служби  15 р. 2 м. 

   

Депутат ради  не обирався 

   

Стягнення  не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

06.1995 до 07.1995  Санітар; Аптека №54; с. Хотещів 

07.1995 до 06.2000  Студент; Філософський факультет; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка; 

м. Київ 

10.2000 до 01.2002  Провідний спеціаліст відділу сприяння діяльності 

релігійних організацій управління організаційно-
методичної роботи; Державний комітет України у 

справах релігій; м. Київ 

01.2002 до 04.2004  Головний спеціаліст відділу сприяння діяльності 

релігійних організацій управління організаційно-
методичної роботи; Державний комітет України у 

справах релігій; м. Київ 



05.2004 до 10.2004  Головний спеціаліст відділу сприяння діяльності 

релігійних організацій управління організаційної 

роботи; Державний комітет України у справах 
релігій; м. Київ 

11.2004 до 07.2005  Головний спеціаліст відділу моніторингу розвитку 

релігійної мережі управління сприяння діяльності 

релігійних організацій; Державний комітет України 
у справах релігій; м. Київ 

09.2005 до 03.2007 

 

Головний спеціаліст відділу реєстрації‚ 

моніторингу та статистики релігійної мережі 

управління організаційної роботи; Державний 
департамент у справах релігій Міністерства юстиції 

України; м. Київ 

03.2007 до 03.2008  Головний спеціаліст відділу реєстрації та 
статичного обліку релігійних організацій 

Департаменту у справах релігій та збереження 

свободи совісті; Державний комітет України у 

справах національностей та релігій; м. Київ 

03.2008 до 02.2009  Головний спеціаліст відділу реєстрації та 

статичного обліку релігійних організацій 

Департаменту у справах державно-конфесійних 
відносин та забезпечення свободи совісті; 

Державний комітет України у справах 

національностей та релігій; м. Київ 
02.2009 до 01.2010  Начальник відділу реєстрації релігійних 

організацій управління у справах релігій; Головне 

управління у справах національностей та релігій 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); м. Київ 

01.2010 до 01.2011  Головний спеціаліст відділу з питань релігій; 

Головне управління у справах національностей та 
релігій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); м. Київ 

01.2011 до 09.2012  Головний спеціаліст відділу з питань релігій; 

Управління у справах релігій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації);  м.Київ 

09.2012 до 11.2012  головний спеціаліст : Відділ з питань релігій 

(Управління у справах національностей та релігій) ; 
Департамент культури Київської міської державної 

адміністрації; м. Київ. 

11.2012 до 24.01.2014  начальник відділу з питань релігій управління у 

справах національностей та релігій; Головне 
управління культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); м. Київ. 

25.01.2014 до 30.03.2015  Заступник директора Департаменту- начальник 

управління у справах національностей та релігій 

Департаменту культури КМДА; м. Київ. 

 
31.03.2015 до 10.02.2016  Начальник управління у справах національностей 

та релігій Департаменту культури КМДА; м. Київ 

 



11.02.2016 по цей час  Заступник директора Департаменту- начальник 

управління у справах національностей та релігій 

Департаменту культури КМДА; м. Київ. 

 


