
 

Біографічна довідка  

 

СТРИЖИУС Олена Володимирівна 

 
Працює заступником директора Департаменту - начальником 

управління цінової політики Департаменту економіки 

та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянин України з 13.11.1991 

Число місяць і рік народження 13.01.1966 

Місце народження Росія, Приморський край, м. Владивосток 

Освіта вища, 1989, Київський політехнічний інститут, 

спеціальність «Промислова електроніка», інженер 

електронної техніки; 2006, Національна академія 

державного управління при Президентові України, 

спеціальність «Державне управління», магістр 

державного управління 

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами українською, російською – вільно, англійською - зі 

словником 

Нагороди, почесні звання 2003 - Подяка Київського міського голови, 2004 – 

Почесна грамота Київського міського голови, 2016 – 

Почесна грамота КМДА 

Прийняття Присяги  
державного службовця 04.01.2000  

Ранг державного службовця шостий, присвоєно 01.05.2016 

Категорія посади державної служби Б 

Загальний стаж роботи 30р. 04м. 

Стаж державної служби 17р. 07м. 

Стягнення не накладались 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 
09.1983 до 02.1989 студентка, Київський політехнічний інститут  

04.1989 до 03.1995 інженер, Київський науково-дослідний інститут 

радіовимірювальної апаратури 

03.1995 до 07.1996 заступник директора по адміністративній роботі,                                

ПТ «Дніпровські кручі», м. Київ 

08.1996 до 12.1999 заступник директора, ТОВ «Твінс», м. Київ 

01.2000 до 10.2000 головний спеціаліст управління фінансів та ресурсів, Комітет 

транспорту Київської міської державної адміністрації 

10.2000 до 10.2001 заступник начальника управління - начальник планово-

договірного відділу фінансово-економічного управління, Головне 

управління транспорту та зв’язку Київської міської державної 

адміністрації 

10.2001 до 01.2004 заступник начальника фінансово-економічного управління - 

начальник планово-договірного відділу, заступник начальника 

управління капітального будівництва-начальник виробничо-

технічного відділу, заступник начальника управління 

капітального будівництва - начальник відділу капітального 



будівництва,інвестицій, майна та земельних відносин, Головне 

управління транспорту Київської міської державної адміністрації 

01.2004 до 11.2004 заступник начальника управління капітального будівництва, 

Головне управління промисловості, транспорту та зв’язку  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

12.2004 до 10.2009 начальник управління моніторингу та аналізу цін та тарифів, 

заступник начальника Головного управління - начальник 

управління моніторингу та аналізу цін та тарифів,  Головне 

управління з питань цінової політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

05.2010 Головне управління з питань цінової політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) перейменовано в Головне управління цінової 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

10.2010 до 10.2011 заступник начальника Головного управління - начальник 

управління ціноутворення на товари та послуги,  Головне 

управління цінової політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

06.2011 Головне управління цінової політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) реорганізовано в Управління цінової політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

10.2011 до 10.2012 Заступник начальника Управління цінової політики  виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

10.2012 до 08.2017 Заступник начальника  управління цінової політики  Головного 

управління економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), 

12.2012 Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) перейменовано в Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

08.2017 до цього часу Заступник директора Департаменту - начальник управління 

цінової політики Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 
 

 

 


