
 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ЗАГУМЕННИЙ Микола Васильович 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Подається на  заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації__________________________________________________________  
 (найменування посади) 

Громадянство     Україна  

Число, місяць і рік народження    18 травня 1964 року 

Місце народження   с. Семиполки, Броварського р-ну, Київської обл. 
                           (країна, область, місто, район, село) 

Освіта повна вища‚ 1985 – Київський державний педагогічний інститут  

ім. О.М. Горького‚ спеціальність «Загальнотехнічних дисциплін та праця» 

(кваліфікація – вчитель загальнотехнічних дисциплін та звання вчителя 

середньої школи); 2001 – Харківський інститут управління, економічний 

факультет (кваліфікація – економіст-фінансист); 2020  - Національна академія 

державного управління при Президентові України, кваліфікація: ступінь вищої 

освіти магістр, спеціальність «Публічне управління та 

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

Науковий ступінь, вчене звання    не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською, німецькою, 

польською – зі словником 
                                                                           (якими, рівень володіння) 

Нагороди, почесні звання не має 

Прийняття Присяги державного службовця     20 лютого 1997 року 
                                                                       (дата прийняття) 

Ранг державного службовця  9 ранг (01.04.2000 року) 
                                                           (дата присвоєння) 

Загальний стаж роботи     25 років 02 місяці 

Стаж державної служби    17 років  

Стягнення не має 
      (які, ким і за що накладені) 

 

 

Трудова діяльність: 

 

з 08.1985 по 10.1985 - керівник технічних гуртків станції юних техніків, 

м. Бровари Київської області; 

з 10.1985 по 05.1987 - строкова служба у лавах Радянської армії; 

з 07.1987 по 01.1989 - завідуючий фільмотекою при Броварському 

міському відділу народної освіти, м. Бровари 

Київської області; 
 

з 01.1989 по 12.1993 - методист методичного кабінету при Броварському 

міському відділу народної освіти, м. Бровари 

Київської області; 
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з 12.1993 по 01.1994 - завідуючий відділом навчально-виробничого 

Центру творчості молоді, м. Бровари Київської 

області; 

з 01.1994 по 01.1995 - заступник директора навчально-виробничого 

Центру творчості молоді, м. Бровари Київської 

області; 

з 01.1995 по 02.1997 - методист методичного кабінету при Броварському 

міському відділу народної освіти, м. Бровари 

Київської області; 

з 02.1997 по 05.2002 - завідуючий відділом у справах сім’ї та молоді 

Броварської міської ради, м. Бровари Київської 

області; 

з 05.2002 по 07.2002 - консультант організаційного відділу виконавчого 

апарату Київської обласної ради, м. Київ; 

з 07.2002 по 04.2003 - директор з загальних питань товариства з 

обмеженою відповідальністю Броварський ДБК 

«Меркурій», м. Бровари Київської області; 

з 02.2011 по 10.2018 - начальник управління економіки Броварської 

міської ради, м. Бровари Київської області; 

з 11.2018 по 03.2021 - начальник управління економіки та інвестицій 

Броварської міської ради, м. Бровари Київської 

області. 
 


