Біографічна довідка

ЗАГУМЕННИЙ
Дмитро Миколайович

з 09 жовтня 2018 року керівником апарату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
громадянин України

Пpацює
Громадянство
Число, місяць і рік
народження
Місце народження

22 серпня 1988 року

Освіта

вища‚
2010
рік‚
Київський
національний
університет внутрішніх справ‚
правознавство,
юрист;
вища‚ 2015 рік‚ Національна академія державного
управління при Президентові України‚ державне
управління, магістр державного управління

Науковий ступінь, вчене
звання
Володіння мовами

не має

м. Бровари Київської області

українською‚ російською - вільно; англійською‚
іспанською - читає і розмовляє;
не має
06.06.2014

Нагоpоди, почесні звання
Прийняття Присяги
державного службовця
Ранг державного службовця 5 ( 27.01.2016 )
Загальний стаж роботи

07 р. 03 м.

Стаж державної служби

05 р. 06 м. (станом на 15.05.2019)

Стягнення

не має
Трудова діяльність

07.2005 - 06.2010
07.2011 - 08.2011

студент Національної академії внутрішніх справ України;
м.Київ
юрисконсульт; Броварська міська рада, комунальне
підприємство ”Бровари - землеустрій”; м. Бровари Київської
області

09.2011 - 06.2013

спеціаліст І категорії - юрист відділу планування та
бухгалтерського обліку Управління житлово - комунального
господарства Броварської міської ради; м. Бровари Київської
області

07.2013 - 06.2014

начальник юридичного управління громадської організації
”Федерація змішаних єдиноборств ММА України”; м.Київ

06.2014 - 06.2015

перший заступник голови; тимчасово виконуючий обов’язки
голови Баришівської районної державної адміністрації

12.2015 - 01.2016

радник Міністра Кабінету Міністрів України; м.Київ

01.2016 - 08.2016

заступник начальника управління взаємодії з Верховною
Радою України‚ завідуючий сектором зв’язків з народними
депутатами України та експертно-аналітичної роботи
департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою
України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів
України; м.Київ

08.2016 – 11.2016

заступник начальника - начальник відділу з навчальної та
виховної роботи управління освіти та інноваційного розвитку
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

11.2016 – 10.2018

перший заступник голови Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

10.2018 до цього
часу

керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Начальник управління
по роботі з персоналом

Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА

