
 

Б і о г р а ф і ч н а   д о в і д к а 

 

СИЩЕНКО 

Олексій Анатолійович 
 

 

 

 
Подається на посаду  

Працює 

 

перший заступник голови Генічеської районної державної 

адміністрації Херсонської області 

Громадянство громадянин України 

 

Число, місяць і рік 

народження         

04 жовтня 1965 року 

 

Місце народження                       Львівська область, м. Моршин  

 

Освіта        

                                 

вища, 1990 р., Дніпропетровський ордена Трудового 

Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема,  

"технологія і техніка розвідування родовищ корисних 

копалин", гірничий інженер; 2009 р., Дніпропетровський 

регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України, «Державне управління», магістр 

державного управління 

Науковий ступінь,  вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами 

 

українською, російською – вільно, французькою, 

англійською –  читає і перекладає зі словником  

Нагороди, почесні звання не має 

Прийняття Присяги     

державного службовця 

 

08.01.2003 

Ранг державного 

службовця 

 

5 (09.04.2014) 

Загальний стаж роботи  

/приведена дата/ 

10.05.1982 

Стаж державної служби  

/приведена дата/ 

 

29.01.2001 

Депутат ради 

 

не обирався 

Партійна діяльність позапартійний 

Громадська активність займає активну громадську позицію 

Стягнення не має 
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Трудова діяльність: 
 

08.1982 – 08.1983 - технік з обслуговування технічних засобів навчання середньої 

школи № 130 м. Дніпропетровськ 

06.1984 – 06.1986 -  служба в лавах Радянської Армії  

05.1988 – 09.1988 - помічник машиніста бурової установки IV розряду                               

м. Новомосковськ  

07.1989 – 10.1989 - помічник машиніста бурової установки IV розряду                                   

м. Новомосковськ 

09.1983 – 06.1990 - студент Дніпропетровського ордена Трудового Червоного 

Прапора гірничого інституту ім. Артема 

08.1990 – 111991 - буровий майстер свердловин II категорії                                                    

м. Новомосковськ 

11.1991– 04.1992 - бурильник, Арабська Республіка Єгипет  

05.1992-06.1995 - інженер-технолог I категорії, буровий майстер II категорії, 

машиніст бурової установки з 5 р.                                                                   

м. Новомосковськ 

06.1995 – 03.1997 -  комерційний директор АТЗТ «Енергострой»                                               

м. Енергодар 

03.1997 – 11.1998 -  директор ЗАТ «Енергокомплект» м. Дніпропетровськ 

11.1998 –ь 05.2001 -  директор, фінансовий директор АТ «Енергопромкомплект»                             

м. Дніпропетровськ 

05.2001 – 12.2002 - інженер першої категорії відділу водозбуту  виробничого 

управління Аульського районного водопровідного 

господарства Дніпропетровської області 

01.2003 – 04.2003 - головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної 

служби центру по нарахування і виплаті допомог та 

здійсненню контролю  за правильністю призначення та 

виплати пенсій і цільових грошових допомог 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

04.2003 -  03.2014 - заступник начальника планово-фінансового відділу управління 

фінансів, бухгалтерського обліку та контролю; заступник 

начальника відділу управління бюджетними коштами; 

головний спеціаліст відділу реабілітації інвалідів, ветеранів 

війни та праці управління у справах інвалідів та людей 

похилого віку; головний спеціаліст відділу реабілітації, 

обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці Головного 

управління праці та соціального захисту населення 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації;головний 

спеціаліст відділу реабілітації, обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни та праці управління у справах інвалідів та 

людей похилого віку Департаменту соціального захисту 

населення Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

04.2014 -  10.2014 - заступник начальника Управління транспортного 

забезпечення; заступник  начальника Управління з питань 

економіки, діяльності підприємств та державних закупівель - 

завідувач відділу з питань розпорядженням майном; головний 

консультант відділу управління майном Управління майном та 

інвестиційними проектами Державного управління справами 

м. Київ 

10.2014 -  по теперішній час - перший заступник голови Генічеської районної державної 

адміністрації Херсонської області 

 


