
 

Біографічна довідка 

 

РОМАНЕНКО   

Андрій  Степанович 

 
 

Працює з 24 квітня 2020 року заступник директора 

Департаменту – начальник  управління координації й 

розвитку дорожнього господарства та 

інфраструктури Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Громадянство Україна 

 

Число, місяць і рік 

народження 

15 жовтня 1962 року 

Місце народження м. Луганськ 

Освіта вища, 1989 рік, Одеський державний педагогічний 

інститут ім. К.Д. Ушинського, спеціальність 

«Креслення та малювання»;  

2009 рік, Східноукраїнський  національний  

університет  імені Володимира Даля, спеціальність 

«Державна служба»; 

2017 рік, Чеський Технічний Університет, м. Прага 

спеціальність «Архітектура та містобудування» 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

немає 

Володіння мовами українською, російською, англійською, турецькою – 

вільно 
 

Нагороди, почесні 

звання 

немає 

Прийняття 

Присяги 

державного 

службовця 

 

22.02.2018 року 

Ранг державного 

службовця 

6 (25.04.2018) 

 
 



Категорія посади 

державної служби 

Б 

Загальний стаж 

роботи 

31 р. 07 м. 25 д.   

Стаж державної 

служби 

07 р. 07 м. 29 д. (станом на 24.04.2020) 

Депутат ради 

   

Стягнення 

Депутат Луганської міської ради V скликання 

(2006-2010) 

немає  

 

Трудова діяльність 
 

06.1980 – 07.1980 Тесляр Будуправління «Відділбуд» тресту 

«Ворошиловоградбуд», м. Луганськ 

 

07.1980 - 08.1981 Слюсар дитячої музичної школи, м. Луганськ 

 

08.1981 – 09.1981 Технік-архітектор  Бугурусланського комплексного відділу  

ОГП, м. Луганськ 

 

10.1981 – 10.1983 Служба у лавах радянської армії 

 

11.1983 – 03.1995 Художник-оформлювач   Луганського  художньо-

виробничого комбінату, м. Луганськ  

 

04.1995 – 02.2000 Комерційний директор малого спільного підприємства 

«Абрис»,  м. Луганськ 

 

05.2000 – 09.2000 Начальник комерційного відділу  управління по 

експлуатації будинків  Державної  Податкової Адміністрації  

Луганської області, м. Луганськ 

 

09.2000 – 01.2002 Комерційний агент  товариства з обмеженою 

відповідальністю «Топ-сервіс»,  м. Луганськ 

 

02.2002 – 06.2006 Комерційний директор  приватного підприємства «Рядов 

Юрій Ілліч», м. Луганськ 

 

08.2006  - 02.2010 Завідувач відділу архітектури та земельних відносин 

виконавчого комітету  Артемівської районної у м. 

Луганську ради м. Луганськ 

 

03.2017 – 10.2017 Заступник  начальника департаменту – начальник служби 

матеріально-технічних засобів  департаменту матеріально-



технічного забезпечення та господарської діяльності  

Українського державного підприємства 

«Укрхімтрансаміак» м. Київ 

 

02.2017 – 05.2019 Заступник начальника управління – начальник 

інвестиційно-кошторисного відділу управління розвитку та 

утримання мережі автомобільних доріг області Луганської 

обласної державної адміністрації, м. Сєвєродонецьк 

 

05.2019 – 04.2020 Заступник директора Департаменту регіонального розвитку 

Київської обласної державної адміністрації,        м. Київ  

 

04.2020 – по 

теперішній час 

заступник директора Департаменту – начальник  управління 

координації й розвитку дорожнього господарства та 

інфраструктури Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), м. Київ 

 

 
 


