
 

 

 
 
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
 
 

 

Працює (посада, підрозділ, орган,  
в якому працює, з якого часу) 
 

заступник директора Департаменту - начальник 
управління бюджетного планування, інвестиційної 
діяльності та реалізації проектів Департаменту 
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з 16.02.2018 р.  

Громадянство України  з 13.11.1991 року 

Число, місяць і рік народження 
 

19 грудня 1956 року 
 

Місце народження 
(держава, область, місто, район, 
село) 

місто Дрогобич Львівської області 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний 
рівень, повне найменування 
навчального закладу, дата 
закінчення, спеціальність та 
кваліфікація) 

вища, Київський політехнічний інститут у 1980 р.,  
електричні системи, інженер-електрик;  Київський 
державний економічний університет у 1994р., 
економіка та управління виробництвом, економіст  

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами 
(якими, якою мірою) 

українською, російською – вільно 
 

Нагороди, почесні звання  
 

Почесне звання «Заслужений працівник сфери 
послуг України», 2017 р.; ювілейна медаль «25 
років незалежності України», 2016 р.; Подяка 
Київського міського голови  (2009 р.), Почесна 
грамота Мінжитлокомунгоспу України (2009 р.), 
Подякою голови Київської міської державної 
адміністрації (2011 р.), Почесна грамота Кабінету 
Міністрів України (2012 р.); Подяка ДЖКІ, 2016 
р.; відзнака Київського міського голови «Знак 
Пошани» (2016 р.). 
 

Мрига Сергій Станіславович 
 

заступник директора Департаменту - 
начальник управління бюджетного 
планування, інвестиційної діяльності 

та реалізації проектів  
Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 



Прийняття Присяги державного 
службовця (дата прийняття)  

01.03.1994 р. 
 

Ранг державного службовця 
(дата присвоєння) 

5 (15.02.2018 р.) 

Категорія посади державної 
служби 

Б 

Загальний стаж роботи понад 36 р. 
 

Стаж державної служби 24 р. 11 міс.04 дн. (станом на 16.02.2018 р.) 
Стягнення (які, ким і за що 
накладені) 

не має 

 
 

Трудова діяльність 
 

06.1980 –  05.1982 військова служба у Збройних Силах СРСР 
 

07.1982 – 01.1988 інженер, інженер-конструктор, старший майстер НДІ 
електромеханічних приладів  

01.1988 – 03.1991 заступник секретаря парткому Київського науково-виробничого  
об’єднання «Маяк» (Мінський райком Компартії України) 

03.1991 – 09.1991 заступник завідувача відділу Київського міському Компартії 
України 

10.1991 – 09.1992 начальник відділу Акціонерної компанії «Укрінтур» 
 

09.1992 – 09.1993 головний спеціаліст Головного управління культури, головний 
спеціаліст Комітету мистецтв Київської міської державної 
адміністрації   

09.1993– 12.2000 начальник відділу, заступник начальника Головного управління з 
фінансово-господарських питань Головного управління культури 
КМДА  

12.2000 – 03.2005 заступник генерального директора з економічних питань, перший 
заступник генерального директора Національного палацу «Україна» 

03.2005 – 11.2005 директор Міжнародного центру конгресів і виставок фірми 
«ЗовнішЕкоБізнес»  

01.2006 –  11.2012 заступник начальника Головного управління, перший заступник 
начальника Головного управління комунального господарства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

12.2012 - 06.2015 перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

 
 
06.2015 – 02.2018 

начальник управління бюджетного планування, інвестиційної 
діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

 
з  02.2018  

заступник директора Департаменту - начальник управління 
бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації 
проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

 


