
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

КАРАСЬОВ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 

 

Громадянство ‒ громадянин України 

Число, місяць і рік народження ‒ 05 листопада 1980 року 

Місце народження ‒ Україна, місто Донецьк 

Освіта – повна вища, 2003 ‒ Донецька державна академія управління, 

спеціальність – «Фінанси» (кваліфікація – магістр з фінансів);  

2007 – Донецький національний університет, спеціальність «Правознавство» 

(кваліфікація – магістр з правознавства)  

Науковий ступінь, вчене звання – 2005 – кандидат медичних наук зі 

спеціальності патологічна фізіологія; 

2010 – кандидат економічних наук зі спеціальності економіка та управління 

національним господарством 

Володіння мовами ‒ українською, російською та англійською – вільно; 

німецькою та французькою – зі словником  

Нагороди, почесні звання ‒ не має 

Прийняття Присяги державного службовця – 08 серпня 2005 року 

Ранг державного службовця – 7 ранг (03.02.2017) 

Загальний стаж роботи ‒ 11 років 

Депутат ради ‒ не є депутатом будь-якої з рад 

Стягнення – не має 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

08.2003 – 01.2005 - лікар-інтерн по хірургії Інституту невідкладної і 

відновної хірургії ім. В.К. Гусака, м. Донецьк; 

02.2005 – 09.2005 - молодший науковий співробітник відділу 

експериментальної хірургії Інституту невідкладної і 

відновної хірургії ім. В.К. Гусака, м. Донецьк; 

08.2005 – 10.2005 - помічник заступника голови Донецької обласної ради 

(патронатна служба), м. Донецьк; 

10.2005 – 04.2010 - радник голови Донецької обласної ради, м. Донецьк; 

04.2010 – 07.2011 - радник управління забезпечення діяльності 

керівництва Донецької обласної державної 

адміністрації, м. Донецьк; 

07.2011 – 08.2011 - помічник Міністра відділу організаційно-

аналітичного забезпечення Управління забезпечення 

діяльності Міністра (патронатна служба) 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, м. Київ; 



08.2011 – 09.2011 - помічник Міністра відділу моніторингу та аналізу 

Управління забезпечення діяльності Міністра 

(патронатна служба) Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, м. Київ; 

09.2011 – 05.2012 - начальник відділу моніторингу та аналізу Управління 

забезпечення діяльності Міністра (патронатна 

служба) Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України, м. Київ; 

05.2012 – 05.2013 - начальник відділу впровадження економічних реформ 

Управління забезпечення діяльності Міністра 

(патронатна служба) Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, м. Київ; 

02.2017 – 03.2017 - радник голови виконавчого комітету Вишгородської 

районної ради Київської області; 

03.2019-12.06.2020 - заступник міського голови з виконавчої роботи 

виконавчого комітету Української міської ради 

Обухівського району Київської області. 

 


