
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

САРАНЧА  

Андрій Валерійович  

 
 

 

Пpацює  з 17 вересня 2018 року заступником начальника 

управління – начальником відділу контролю 

виконання постанов адміністративної комісії при 

виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) про 

накладення адміністративних стягнень управління 

забезпечення діяльності адміністративної комісії 

при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) 

апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

Громадянство громадянин України  

 

Число, місяць і рік 

народження 

01 січня 1989 року  

Місце народження м. Трускавець Львівської області 

 

Освіта вища‚ 2011р., Державний вищий навчальний 

заклад «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»‚ 

правознавство (магістр права); 

вища, 2016 р., Національна академія державного 

управління при Президентові України, державне 

управління (магістр державного управління)  

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 

01.08.2011  

Ранг державного 

службовця 

5  (25.01.2019) 

Загальний стаж роботи 7 р. 10 м. 

Стаж державної служби 7 р. 10 м.  (станом на 15.05.2019) 

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.2006  - 07.2011     студент Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 



07.2011 - 10.2012 провідний спеціаліст‚ головний спеціаліст-

юрисконсульт  Управління цінової політики  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

 

10.2012 - 03.2013 головний спеціаліст відділу тарифів на комунальні 

послуги Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

  

03.2013 - 01.2016 провідний спеціаліст, головний спеціаліст  відділу 

забезпечення роботи адміністративної комісії апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

 

01.2016 – 09.2018 заступник начальника відділу забезпечення роботи 

адміністративної комісії апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

09.2018 до цього часу  заступник начальника управління – начальник відділу 

контролю виконання постанов адміністративної комісії 

при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) про 

накладення адміністративних стягнень управління 

забезпечення діяльності адміністративної комісії при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 
 

 

Начальник управління 

по роботі з персоналом                                                  Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


