Додаток 2
АВТОБІОГРАФІЯ
кандидата на посаду Директора Бюро економічної безпеки України
1. Прізвище

Д ід е н к о

2. Власне ім’я (усі власні імена)

Ю р ій

3. По батькові (за наявності)

М иколайович

4. Число, місяць, рік і місце народж ення

9ВЕ?

5. Громадянство (із зазначенням
реквізитів документа, що посвідчує
особу)

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

С т упінь в и щ о ї освіт и

Р еквізит и докум ент у

7. Відомості про рівень вільного володіння державною мовою (із зазначенням реквізитів
документа, що підтверджує такий рівень)
Вільно володію, Посвідчення
(юку, видане Східноєвропейським
Національним Університетом імені Лесі Українки
8. Відомості про трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи:
Н азва
П еріод

П осада
під п р и єм ст ва / у с т а н о в и / організації

10.2004-01.2005

Слідчий

Слідче відділення податкової міліції
ДПІ у Києво- Святошинському
районі Київської області

01.2005- 10.2005

Старший слідчий

Слідче відділення податкової міліції
ДІЛ у Києво- Святошинському
районі Київської області

20.2005-03.2007

Слідчий

Відділення з розслідування
кримінальних справ слідчого
відділу податкової міліції ДПА в
Київській області;

03.2007-08.2007

Старший слідчий

Слідче відділення податкової міліції
Бориспільської ОДНІ Київської
області;

08.2007- 11.2007

Оперуповноважений

Відділення по боротьбі 3
відмиванням коштів УБОЗГУ МВС
України в Київській області (за
рахунок о/у Броварського
ВБОЗУБОЗГУ);

11.2007-07.2008

Оперуповноважений

Відділу боротьби з корупцією,
легалізацією доходів, одержаних
злочинним шляхом та
організованими групами і
злочинними організаціями у сфері
економіки УБОЗ ТУМВС України в
Київській області;

07.2008-09.2008

Тимчасово не працював

09.2008 - 02.2009

заступник начальника відділу з
внутрішнього контролю

ТОВ «Вища ліга» м.Києва;

03.2009-06.2009

менеджер направлення
«Роздрібний бізнес»

Відділ «Колекторське агентство»
Боярського відділення філії
Київського головного регіонального
управління ЗАТ КБ «ПриватБанк»
м. Боярка Києво-Святошинського рну;

06.2009-10.2009

Тимчасово не працював

10.2009- 10.2010

Старший оперуповноважений

Відділ організації боротьби з
фіктивними суб'єктами
підприємницької діяльності
управління оперативного
супроводження ризикових
підприємств УПМ ДПА у м. Києві;

10.2010-01.2011

Старший оперуповноважений з
ОВС

Відділ організації боротьби з
фіктивними суб'єктами
підприємницької діяльності
управління оперативного су
проводження ризикових
підприємств УПМ ДПА у м. Києві;

01.2011-04.2011

Старший оперуповноважений з
ОВС

Практичний відділ управління
оперативно-розшукової діяльності
S'

^

УПМ ДПА у м. Києві;
04.2011 -01.2012

Слідчий з ОВС

Відділення розслідування
кримінальних справ слідчого
відділу податкової міліції ДПА у м.
Києві;

01.2012-05.2012

Слідчий з ОВС

Відділ розслідування кримінальних
справ слідчого управління ДПС у м.
Києві;

05.2012-03.2013

Старший слідчий з ОВС

Контрольно-методичний відділу
управління організації досудового
слідства Головного слідчого
управління ДПС України;

03.2013-04.2013

Старший слідчий з ОВС

Відділ процесуального контролю
управління організації досудового
слідства Головного слідчого
управління Міністерства доходів і
зблурга У щ/гаші,

04.2013-05.2013

Старший слідчий з ОВС

Відділу процесуального контролю
управління планування та
моніторингу Головного слідчого
управління фінансових
розслідувань Міністерства доходів і
зборів України;

05.2013-02.2014

Перший заступник начальника

Слідче управління фінансових
розслідувань Головного управління
Міндоходів у Волинській області;

02.2014-11.2014

Заступник начальника управління
- начальник відділу планування та
моніторингу

Слідчого управління фінансових
розслідувань Головного управління
Міндоходів у Волинській області;

11.2014-01.2018

Начальник

Слідче управління фінансових
розслідувань Головного управління
ДФС у Волинській області.

01.201*-06.2020

Начальник

Слідче управління фінансових
розслідувань Головного управління
ДФС у Харківській області.

06.2020 по т.ч.

Приватний адвокат

9. Відомості про громадську роботу (у тому числі на виборних посадах)
Період

3 01.2020 по т.ч.

Посада

Президент

Організація

Відокремлений підрозділ
«Харківська обласна федерація

Самбо НФСУ»
10. Відомості про членство у політичних партіях (у тому числі в минулому)
Назва політичної партії

Період

Не був та не є членом партії
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)
Період

Посада в керівних органах партії

Не перебував та не перебуваю

12. Контактний номер телефону
13. Адреса електронної пошти
14. Відомості про наявність чи
відсутність судимості

Назва політичної партії

