
Станом на 17-06-2022 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

КУРЕНЬОВ Віктор Іванович 
 

 

Працює  

 
 

 завідувач сектором охорони здоров’я Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації (апарат) з 17-06-2022 

 
   

Громадянство  13-11-1991 

   

Число, місяць і рік народження  07-07-1964 

   

Місце народження  місто Житомир 

   

Освіта  Вища (старий термін)‚ Київський медичний інститут‚ 

1991р.‚ лікарська справа (лікар) 
   

Науковий ступінь, вчене звання  не має 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською - читає і 

перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   02.1988р. - Ювілейна медаль «60 років Збройних Сил 

СРСР» 
   

Прийняття Присяги державного 

службовця 

 16-09-2002  

   

Ранг державного службовця  4 ( 18-04-2020 р. ) 

   

Загальний стаж роботи  40 р. 2 м. 

   

Стаж державної служби  21 р.11 м. 

   

Категорія посади державної служби  Б 

   

Стягнення  не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

09.1981 до 05.1982  учень слюсара-ремонтника‚ слюсар-ремонтник 1 розряду; 

Житомирський завод «Промавтоматика»; м. Житомир; 

 

09.1982 до 09.1982  формувальник 2 розряду; залізобетонний цех №1; 

виробниче об’єднання «Житомирзалізобетон»; м. Житомир; 

09.1982 до 12.1984  служба в лавах Радянської армії; 

 

01.1985 до 07.1991  студент; Київський медичний інститут; м. Київ; 

03.1986 до 12.1986  провідний санітар; Київська станція швидкої та 

невідкладної медичної допомоги; м. Київ; 



 

12.1988 до 04.1989  палатна медсестра; хірургічне відділення; Київська міська 

лікарня №14; м. Київ; 

 

06.1990 до 07.1990  виїздний фельдшер; міська лікарня №2 Багунського району 

м. Житомира; м. Житомир; 

 

08.1991 до 07.1992  інтернатура з акушер-гінекології; міська лікарня №2 

Багунського району м. Житомира; м. Житомир; 

 

08.1992 до 10.1997  лікар акушер-гінеколог; пологове відділення; територіальне 

медичне об’єднання м. Коростеня; м. Коростень 

Житомирської області; 

 

10.1997 до 09.2002  лікар акушер-гінеколог; пологове відділення; санітарна 

служба Південно-Західної залізниці; ст. Коростень; 

 

09.2002 до 12.2010  головний спеціаліст; заступник начальника управління з 

питань охорони материнства та дитинства; перший 

заступник начальника управління; Управління охорони 

здоров’я Печерської районної у місті Києві державної 

адміністрації; м. Київ‚ вул. Підвисоцького 4А; 

 

01.2011 до 07.2018  перший заступник начальника управління; заступник 

начальника управління - начальник відділу організаційно-

медичної роботи; Управління охорони здоров’я ; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. 

Підвисоцького‚ 4А; 

 

08.2018 по 12.2020  заступник начальника відділу; відділ охорони здоров’я; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;  

м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка‚ 15; 

 

12.2020 по 06.2022  заступник керівника апарату; Печерська районна в місті 

Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. М. 

Омеляновича-Павленка‚ 15; 

 

06.2022 по цей час  завідувач сектором; сектор охорони здоров’я; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. 

М. Омеляновича-Павленка‚ 15. 

 

 

 

 


