
Біографічна довідка

АРТЕМЕНКО Сергій Вікторович

Працює заступник директора з юридичних та адміністративних 
питань комунального підприємства «Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях міста Києва» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Громадянство України з 13.11.1991 року
Число, місяць і рік народження 21 липня 1976 року

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

Україна,  Харківська обл, Красноградський р-он, 
м.Красноград, .

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

повна вища, 
у  1999  році.  закінчив   Київський  національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана,
факультет  міжнародної  економіки  та  права  за
спеціальністю  «Правознавство» та  здобув  кваліфікацію
юриста-економіста;

у  2001 р.  захистив дисертацію на тему «Організаційно-
правові засади управління акціонерними товариствами в
Україні» і отримав звання кандидата юридичних наук;
У  2003  році  закінчив  Державний  університет
інформаційно-комунікаційних  технологій  за
спеціальністю  «Менеджмент  організацій»  та  здобув
кваліфікацію менеджер-економіст.
 

Науковий ступінь, вчене звання Кандидат юридичних наук
Володіння мовами
(якими, якою мірою)

українська 

Нагороди, почесні звання 18.08.2006р. нагороджений «Подякою Голови 
Дніпровської районної у м. Києві ради з нагоди дня 
Незалежності України»

27.12.2007р. нагороджений «Подякою Київського 
міського голови, за вагомий внесок, соціально-
економічний та культурний розвиток столиці України – 
міста Києва та високий професіоналізм»

22.12.2012р.  нагороджений «Почесною подякою Голови
Центральної виборчої комісії України»

Прийняття Присяги державного 
службовця (дата прийняття) 

-

Ранг державного службовця
(дата присвоєння)

10-й ранг

Загальний стаж роботи понад 24 роки (станом на грудень 2021 р.)

Стаж державної служби 4 роки

Депутат ради (найменування ради) Київської міської ради
Стягнення які, ким і за що накладені) не має



Трудова діяльність

1997 р. юрист відділу цінних паперів фірми «ДжеромСек’юретіз»
1999 р. асистент кафедри правового регулювання економіки в ВАТ «Укртелеком».
2000 р. начальник юридичного відділу ВАТ «Укртелеком».
2001 р.  заступникдиректора, директор з правових питань ВАТ «Укртелеком». 
2004 р. заступник директора юридичного департаменту ВАТ «Укртелеком».
2006 р. начальник юридичного відділу компанії «Об’єднані мережі України».

2006 р. заступник голови Дніпровської районної ради і отримав 10-й ранг посадової
особи місцевого самоврядування

2012 - 2015 заступник генерального директора юридичної фірми “IP & C Consult”. 

2014 р. співзасновник  Благодійного  фонду  «Дніпровська  сила»,  головною  метою
якого була допомога бійцям АТО

2015 р. переміг  на  43-му  окрузі  Дніпровського  району  Києва  і  став  депутатом
Київської міської ради VIII скликання. У Київраді став Секретарем постійної
комісії з питань власності.

2020 р. переміг  на  5-му  окрузі  Дніпровського  району  Києва  і  став  депутатом
Київської міської ради ІХ скликання. 

2020р. Секретар постійної комісії з питань власності  Київради

2021 р. заступник директора з юридичних та адміністративних питань комунального
підприємства  «Група  впровадження  проекту  з  енергозбереження  в
адміністративних і громадських будівлях міста Києва» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
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