
 
ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Чередник Катерина Петрівна 
 

Чередник Катерина Петрівна – директор державного підприємства 

«Управління з експлуатації майнового комплексу» народилася в                     

1976 році, має повну вищу освіту.  В 2002 році закінчила Житомирський 

державний педагогічний університет ім. Івана Франка за  спеціальністю 

«Початкове навчання», а в 2012 році – Житомирський державний 

технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». 

Чередник К.П. працювала на посаді заступника директора з фінансово-

правових питань з грудня 2019 року, а з серпня 2022 року  призначена на 

посаду директора державного підприємства «Управління з експлуатації 

майнового комплексу». 

Працюючи на керівних посадах підприємства Чередник К.П. 

зарекомендувала себе здібним, наполегливим керівником,  завдяки чому 

досягла значних успіхів у роботі. 

В ході своєї трудової діяльності Катерина Петрівна неодноразово 

демонструвала вміння приймати правильні і швидкі рішення у важких 

ситуаціях, а також навички організаторської роботи. Ефективно організовує 

виробничо-господарську, фінансово-економічну діяльність підприємства на 

основі широкого застосування економічних та адміністративних методів 

керівництва. Оперативно вирішує виробничі питання  при цьому проявляє 

комунікабельність та витримку.  

 Чередник К.П. постійно підвищує свій фаховий рівень, працює над 

вивченням законодавчої та нормативної документації, що регулює питання 

організації та діяльності підприємства, досконало володіє сучасною 

комп’ютерною технікою. 

Катерина Петрівна користується заслуженою повагою та авторитетом в 

колективі підприємства, колеги та підлеглі прислухаються до її думки. 

Працівники підприємства завжди знаходять підтримку та допомогу у 

вирішенні виробничих та особистих питань. Володіє достатнім рівнем 

культури у взаємовідносинах з людьми, ініціативна. Бере активну участь у 

житті колективу. 
 

 

Заступник директора                                                Євгеній ЗАХАРЦЕВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ЧЕРЕДНИК Катерина Петрівна 
 

Працює на посаді Заступник директора з фінансово-правових питань 

державного підприємства «Управління з експлуатації 

майнового комплексу»  

 

Громадянство України 

 

Число, місяць і рік 

народження 

22.02.1976 

 

 

Місце народження м. Київ 

 

Освіта повна вища, Житомирський державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, 2002 рік,  

Житомирський державний технологічний університет, 

2012, 

Аспірантура Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН України, 2015 

 

Спеціальність початкове навчання, 

економіка підприємства, 

історія науки й техніки 

 

  

Науковий ступінь, 

вчене звання 

кандидат історичних наук 

 

 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно,  

англійською зі словником 

 

Нагороди, почесні 

звання 

не має 

 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

приймав 

Ранг державного 

службовця 

 5 ранг 

Загальний стаж з 1994 року 

Стаж державної 

служби 

6 р. 5 міс. 

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

 

 

 

 



ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

08.1994-01.1995 Бібліотекар 2 категорії абонемента Централізованої 

міської бібліотеки, м. Житомир; 

  

12.1994-09.2002 Бібліотекар 2 категорії абонемента Житомирського 

державного педагогічного інституту ім. І. Франка; 

  

09.2002-08.2006 Вчитель початкових класів Житомирської ЗОШ № 12; 

  

08.2006-09.2007 Секретар керівника Житомирської обласної ради; 

  

09.2007-01.2008 Головний спеціаліст загального відділу адміністративно-

господарського управління державної податкової 

адміністрації в Житомирській області; 

  

01.2008-09.2012 Помічник-консультант народного депутата України 

Харліма В.М. апарату Верховної Ради України, м. Київ; 

  

09.2012-02.2014 Заступник директора Департаменту організаційного 

забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) -

начальник відділу організаційно-протокольного 

забезпечення діяльності Міністра, начальник Управління 

патронатної служби Міністра, заступник начальника 

Управління патронатної служби Міністра-начальник 

відділу організаційно-протокольного забезпечення 

діяльності Міністра аграрної політики та продовольства 

України, м. Київ; 

 

03.2014-08.2015 

 

Аспірант Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України, 

м. Київ; 

 

07.2016-03.2017 

 

Науковий співробітник відділу документального 

забезпечення та збережених наукових фондів 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук України, м. Київ; 

 

01.2018-08.2018  Науковий співробітник відділу наукових досліджень з 

питань економіки, методології, інтелектуальної власності 

Інституту садівництва Національної академії аграрних 

наук України; 



  

12.2018-04.2019 Радник Голови Конституційного Суду України               

Шевчука С.В. (на засадах патронатної служби) 

Конституційного Суду України, м. Київ; 

  

04.2019-05.2019 Помічник судді Конституційного Суду України               

Шевчука С.В. (на засадах патронатної служби), м. Київ; 

  

09.2019-12.2019 Начальник комерційно-виробничого відділу державного 

підприємства «Управління з експлуатації майнового 

комплексу», м. Київ; 

 

12.2019- 08.2022 Заступник директора з фінансово-правових питань 

державного підприємства «Управління з експлуатації 

майнового комплексу», виконувачка обов’язків 

директора державного підприємства «Управління з 

експлуатації майнового комплексу» м. Київ. 

 

08.2022-до цього часу Директор державного підприємства «Управління з 

експлуатації майнового комплексу» м. Київ. 

  

  

 

Головний інспектор (з кадрів)                                     Таміла КОСТРИЦЯ 
 


