
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
 

НАУМЕНКО Дмитро Володимирович 
 

 
 
 
 

     
 

 

Працює (посада, структурний підрозділ, 
найменування органу, в якому працює) 

директор Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з 17.07.2017 р 

Громадянство  України, з 13.11.1991 року  
Число, місяць і рік народження 
 

22 лютого 1978 року 
 

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

Україна, місто Київ  

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

повна вища, Київський національний торговельно-
економічний університет - у 2002 р. за спеціальністю 
«Облік і аудит» з кваліфікацією економіста з обліку і 
аудиту    

Науковий ступінь, вчене звання не має 
Володіння мовами 
(якими, рівень володіння) 

українською, російською – володіє вільно, 
англійською – читає і може розмовляти 
 

Нагороди, почесні звання  
 

не має 

Прийняття Присяги державного 
службовця (дата прийняття)  

17.07.2017 р. 
 

Ранг державного службовця 
(дата присвоєння) 

- (встановлено випробування 2 місяці) 
 

Категорія посади державної служби 
(на дату заповнення біографічної довідки) 

Б 

Загальний стаж роботи понад 20 років (станом на липень 2017 р.) 
 

Стаж державної служби з 17.07.2017 р. 
 

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

 

Директор  
Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

 



Трудова діяльність: 
 
07.1996 – 01.1998 менеджер ТОВ «Демо ЛТД», м. Київ 

 
01.1998 – 12.1999 директор філії ТОВ «Торвік - 2000», м. Чернівці 

 
02.2000 – 05.2001 начальник відділу торгівлі, комерційний директор ТОВ «Демо ЛТД»,  

м. Київ 
 

09.2001 – 02.2003 начальник відділу збуту, заступник директора ТОВ Науково-виробниче 
підприємство «Будтехносервіс», м. Вишгород Київської області  
 

03.2003 – 11.2004 директор ТОВ «Компанія СТС-Енерго», м. Київ 
 

12.2004 – 03.2014 директор, директор з маркетингу та збуту ТОВ Науково-виробниче 
підприємство «Будтехносервіс», м. Вишгород Київської області  
 

04.2014 – 01.2015 виконавчий директор ТОВ «Будпром», м. Вишгород Київської області 
 

01.2015 – 07.2017 
 

директор КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в 
адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
 

07.2017 до ц. часу 
 

директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
 
 

 
 


