
Біографічна довідка 

 

ІСКРЕНКО 

Владислава Юріївна 

 

Пpацює  з 15 квітня 2019 року заступником начальника 

управління - начальником відділу опрацювання 

письмових звернень громадян управління з 

питань звернень громадян апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Громадянство громадянка України  

 

Число, місяць і рік 

народження 

22 листопада 1969 року  

Місце народження м. Київ 

Освіта вища‚ 1994р., Київський політехнічний інститут‚  

автоматизовані системи обробки інформації і 

управління (інженер-системотехнік) 

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 

09.12.2002  

Ранг державного 

службовця 

5 (02.01.2018) 

Загальний стаж роботи 30 р. 07 м. 

Стаж державної служби 16 р. 05 м. ( станом на 15.05.2019) 

Депутат ради не обиралася 

Стягнення не має 
   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

12.1987 - 12.1992 технік Інституту ядерних досліджень АН УРСР; м. Київ 

01.1993 - 05.1993 інженер-програміст малого колективного підприємства 

”НІМС”; м. Київ 

05.1993 - 10.1995 технік‚ інженер відділення проблем атомної енергетики 

Інституту ядерних досліджень АН України; м. Київ 

10.1995 - 06.1996 інженер відділу проблем загальної безпеки Наукового 

центру ”Інститут ядерних досліджень”; м. Київ 

06.1996 - 12.2002 інженер‚ провідний спеціаліст‚ секретар-референт 

Українського радіологічного учбового центру; м. Київ 

 



12.2002 - 05.2005 провідний спеціаліст‚ головний спеціаліст з питань 

діловодства та контролю Головного управління 

житлового господарства виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

05.2005 - 10.2006 головний спеціаліст відділу аналітичної роботи 

управління з питань звернень громадян апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

10.2006 - 09.2012 начальник відділу аналітичної роботи  управління з 

питань звернень громадян апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

09.2012 – 04.2019  начальник відділу аналітичної роботи та контролю 

управління з питань звернень громадян апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

04.2019 до цього 

часу 

заступник начальника управління - начальник відділу 

опрацювання письмових звернень громадян управління з 

питань звернень громадян апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

 

Начальник управління 

по роботі з персоналом                                      Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 
 


