
станом на 01-07-2021р. 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

РУДЕНКО 

Ірина Сергіївна  

 

 
 

Працює  начальник організаційного відділу Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації (апарат) з 24-12-2020 р. 

   

Громадянство  13-11-1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 14-07-1984 

 

   

Місце народження  м. Київ 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Державна академія житлово-комунального 

господарства‚ 2008 р.‚ економіка підприємства (магістр з економіки 

підприємства); базова вища‚ бакалавр‚ Державна академія житлово-

комунального господарства‚ 2007 р.‚ економіка і підприємство 

(бакалавр з економіки підприємства); професійно-технічна‚ 

кваліфікований робітник‚ вище професійне училище № 43 м. Києва‚ 

2002 р.‚ (секретар-референт) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

 

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно 

   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01-04-2003  

 

   

Ранг державного 

службовця 

 5 ( 07-10-2018 ) 

 

   

Категорія посади 

державної служби 

 Б 

   

Загальний стаж роботи  18 р. 05 м. 

   

Стаж державної служби  14 р. 01 м. 

   

Стягнення  немає 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
07.2002 до 03.2003  технік відділу господарського забезпечення; ДП Державний науково-

дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІ проект 

реконструкція»; Державний комітет будівництва‚ архітектури та 

житлової політики України; м. Київ; 

   

04.2003 до 05.2005  спеціаліст 1 категорії; відділ управління організаційно-аналітичного 

забезпечення роботи керівника; провідний спеціаліст; відділ 

управління комунальною теплоенергетикою; Державний комітет 

України з питань житлово-комунального господарства; м. Київ; 



05.2005 до 11.2005  секретар-референт; ПП «ПТК ОНІКС»; м. Київ; 

   

12.2005 до 09.2007  фахівець з розширення ринку збуту відділу матеріально-технічного 

постачання; економіст 2 категорії; планово-виробничий відділ; 

Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне 

підприємство; м. Київ-70‚ вул. Фролівська‚ 4; 

   

10.2007 до 01.2009  заступник начальника; відділ матеріально-технічного постачання та 

маркетингу; Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне 

підприємство; м. Київ-70‚ вул. Фролівська‚ 4; 

   

02.2009 до 07.2009  перебування на обліку; Дніпровський районний центр зайнятості;  

м. Київ; 

   

07.2009 до 05.2010  головний спеціаліст; відділ моніторингу та аналізу; Департамент 

державного регулювання; Міністерство з питань житлово-

комунального господарства України; м. Київ; 

   

05.2010 до 11.2010  головний спеціаліст; сектор ліцензування та контролю за виконанням 

ліцензійних умов; управління водопровідно-каналізаційного 

господарства; Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства України; м. Київ; 

   

11.2010 до 10.2011  головний спеціаліст; відділ розвитку та функціонування водопровідно-

каналізаційного господарства; управління водопровідно-

каналізаційного господарства; Міністерство з питань житлово-

комунального господарства України; м. Київ; 

   

10.2011 до 02.2012  головний спеціаліст; відділ інституційного реформування у житловій 

сфері; Департамент проектного управління та енергоефективності у 

сфері життєзабезпечення; Міністерство регіонального розвитку‚ 

будівництва та житлово-комунального господарства України; м. Київ; 

   

03.2012 до 03.2013  головний спеціаліст; відділ розвитку комунальної теплоенергетики; 

Департамент проектного управління та енергоефективності у сфері 

життєзабезпечення; Міністерство регіонального розвитку‚ будівництва 

та житлово-комунального господарства України; м. Київ; 

   

03.2013 до 08.2014  головний спеціаліст; відділ розвитку комунальної теплоенергетики; 

управління комунальної теплоенергетики; Міністерство регіонального 

розвитку‚ будівництва та житлово-комунального господарства 

України; м. Київ; 

   

08.2014 до 10.2014  головний спеціаліст; відділ комунальної теплоенергетики; управління 

інженерних систем Департаменту систем життєзабезпечення та 

житлової політики; Міністерство регіонального розвитку‚ будівництва 

та житлово-комунального господарства України; м. Київ; 

   

10.2014 до 07.2018 

 

 

 

07.2018 до 12.2020 

 головний спеціаліст; заступник начальника відділу контролю; відділу 

моніторингу звернень; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація (апарат); м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка, 15;  

 

начальник відділу;відділ моніторингу звернень; Печерська районна в 

місті Києві державна адміністрація (апарат); м. Київ‚ вул. М. 

Омеляновича-Павленка, 15; 

   

12.2020 до цього часу  начальник відділу; організаційний відділ; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація (апарат); м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-

Павленка, 15. 

аступник керівника апарату відділу управління персонал СИНЯК 


