
                              Біографічна довідка 

 

КОЗАЧЕНКО 

Василь Михайлович 

 
Пpацює  з 16 липня 2018 року  начальником 

контрольно-аналітичного управління  апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Громадянство громадянин України 

 

Число, місяць і рік 

народження 

05 лютого 1977 року 

Місце народження м. Київ 

Освіта вища‚ 1999р.,  Український державний універ-

ситет харчових технологій‚ обладнання 

переробних і харчових виробництв (спеціаліст з 

обладнання переробних і харчових 

виробництв);  

базова вища, 2002р., Національний аграрний 

університет, бакалавр з менеджменту  

організацій 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно  

Нагоpоди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

18.10.2002 

Ранг державного 

службовця 

5 (18.05.2018) 

Загальний стаж роботи 25 р. 07 м. 

Стаж державної служби 16 р. 06 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 

06.1993 - 08.1993 учень радіомеханіка проектного інституту 

”Укрдіпроенерго”; м. Київ 

08.1993 - 08.1994 слюсар-механік холодильного обладнання ТОВ 

”Волинь”; м. Київ 

09.1994 - 07.1999 студент Українського державного університету 

харчових технологій; м. Київ 

07.1999 - 06.2002 студент Національного аграрного університету;  

м. Київ 

06.2002 - 10.2002 тимчасово не працював  



10.2002 - 05.2003 провідний спеціаліст відділу контролю за виконанням 

рішень Київської міської ради контрольного 

управління апарату виконавчого органу Київської 

міської  ради (Київської міської державної 

адміністрації)  

 

05.2003 - 05.2004 головний спеціаліст контрольного управління апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

05.2004  - 04.2008 начальник відділу організації перевірок виконання 

доручень Київського міського голови контрольного 

управління апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

04.2008 - 01.2012 заступник начальника контрольного управління 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

01.2012 - 05.2015 заступник начальника управління - начальник відділу 

контролю за виконанням актів та доручень голови 

Київської міської державної адміністрації 

контрольного управління  апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

05.2015 - 07.2018  заступником начальника управління - начальником 

відділу контролю  виконання актів та доручень 

контрольно-аналітичного управління  апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

07.2018 до цього часу  начальник контрольно-аналітичного управління  

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Начальник управління 

по роботі з персоналом 

 

Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА  

 


