
                 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

                           МІРОШНІЧЕНКО Валерій Миколайович 

 

Працює  в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) на посаді заступника 
директора Департаменту  

Громадянство 
України 

з 13 листопада 1991 року 

Число, місяць і 
рік народження 

10 травня 1986 року 

Місце 
народження 

м. Сквира‚ Сквирського району Київської області 

Освіта повна вища‚ магістр, Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, 2014 р.;  

повна вища‚ магістр, Міжнародний Соломонів 
університет, 2010 р. 

Спеціальність державне управління, магістр державного управління;  

історія, викладач історії та історичних дисциплін 

Науковий 
ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння 
мовами 

українська, англійська – із словником. 

Нагороди, почесні 
звання 

не має 

Прийняття 
Присяги 
державного 
службовця 

16 липня 2007 року 

Ранг державного 
службовця 

5 ранг  



Категорія посади 
державної служби 

«Б» 

Загальний стаж 11 р. 11 м. 17 д. (на 02.07.2019р.) 

Стаж державної 
служби 

11 р. 11 м. 17 д. (на 02.07.2019р.) 

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

 
Трудова діяльність 

07.2007 - 11.2009 провідний спеціаліст управління правових питань та 
регуляторної політики Головного управління з питань 
регуляторної політики та підприємництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

12.2009 - 12.2010 головний спеціаліст відділу з питань видачі документів 
дозвільного характеру управління з питань видачі 
документів дозвільного характеру Головного управління з 
питань регуляторної політики та підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 

01.2011 - 11.2012 заступник начальника відділу з питань видачі документів 
дозвільного характеру управління з питань видачі 
документів дозвільного характеру Головного управління з 
питань регуляторної політики та підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 

11.2012 - 05.2013 завідуючий сектором організації видачі документів 
дозвільного характеру-державний адміністратор відділу з 
питань видачі документів дозвільного характеру 
управління регуляторної політики та видачі документів 
дозвільного характеру Головного управління промислової, 
науково-технічної та інноваційної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації); 

05.2013 - 09.2013 заступник начальника відділу з питань видачі документів 



дозвільного характеру - державний адміністратор 
управління регуляторної політики та видачі документів 
дозвільного характеру Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

10.2013 - 05.2015 начальник відділу видачі документів дозвільного 
характеру-державний адміністратор управління(центру) 
надання адміністративних послуг; апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації); 

05.2015 – 07.2019  начальник управління надання адміністративних послуг - 
адміністратор Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

07.2019 – по 
теперішній час 

 

заступник директора Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

Директор Департаменту (Центру)  
надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)                          Наталія ШАМРАЙ 
 

 


