Додаток 2
АВТОБІОГРАФІЯ
кандидата на посаду Директора Бюро економічної безпеки України
1. Прізвище: Ткаченко
2. Власне ім’я: Артем
3. По батькові: Вікторович
Число, місяць, рік і місце народження:

України,

Громадянство (із зазначенням реквізитів документадцо_посві

6. Відомості про освіту (із зазначенням реквізитів документа, що підтверджує
наявність відповідного ступеня вищої освіти)

7. Відомості про рівень вільного володіння державною мовою (із зазначенням
реквізитів документа, що підтверджує такий рівень)
Дисципліна:

8. Відомості про трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи:
П е р іо д

П осада

2002-2004р.р.

оперуповноважений

2004-201 Ір.р.

Оперуповноважений,
старший оперуповноважений,
старший оперуповноважений
на особливо важливих об’єктах

2011-2014р.р.

старший оперуповноважений
на особливо важливих об’єктах

Н азва
п ід п р и єм с т ва / у с т а н о в и / о р г а н із а ц ії

Карний розшук ГУ МВС
України в Донецькій області
3 відділ Головного відділу по
боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю
УСБУ в Донецькій області
Головний відділ
контррозвідувального захисту
економіки держави
УСБУ в Донецькій області

2014-2015р.р.

і й

заступник начальника відділу

3 відділ Головного відділу по
боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю
УСБУ в Донецькій області

і

ШШШШЯШШЯЯВі
щщщшші
9. Відомості про громадську роботу’ (у тому числі на виборних посадах):
громадською роботою (у тому числі на виборних посадах) не займався
10. Відомості про членство у політичних партіях (у тому числі в минулому): членом
політичних партій не був, участі у їх діяльності не приймав
11. Наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною
партією, входження до керівних органів політичної партії протягом двох років, що
передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин): будь-які
договірні відносини з політичною партією відсутні, до керівних органів
політичної партії не входив
12. Контактний номер телефону

13. Адреса електронної пошти
14. Відомості про наявність чи відсутність судимості раніше до кримінальної
відповідальності не притягався.
Додатково: Учасник бонових дій;
внутрішньо переміщена особа;

Підпис

