
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  

(ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФЕСІЙНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ)  

КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО УНІТАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

(З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ) 

 

Сіняєв Сергій Петрович 
 

Працює директор комунального некомерційного підприємства 

«Міська дитяча поліклініка №13» Харківської міської 

ради 
 

Громадянство Україна 
 

Число, місяць і рік 

народження 
 

 

13 листопада 1965 року 

Місце народження с. Черкаська Лозова Харківського району Харківської 

області 
 

Освіта повна вища, закінчив Харківський медичний інститут у 

1992 році, «лікар-педіатр»  
 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
 

Нагороди, почесне  

звання 
 

 

не має 
 

 

 

не має 
 

 

Загальний стаж 

роботи 

Стаж державної 

служби 
 

Депутат 
 

 

32 роки  
 

24 роки 
 

 
ні 

Стягнення не має 

 

Трудова діяльність 

09.1986 по 06.1992 рік – студент Харківського медичного інституту 

08.1992 по 07.1995 рік – лікар-інтерн Сумської обласної лікарні за фахом «Дитяча 

хірургія» 

11.1996 по 12.2000 рік – лікар-хірург КНП «Міська дитяча поліклініка №7» 

Харківської міської ради 



02.01.2001 року – переведений у КНП «Міська дитяча поліклініка №13» 

Харківської міської ради на посаду заступника головного лікаря з організаційно-

методичної роботи 

24.09.2001 року – призначений на посаду головного лікаря КНП «Міська дитяча 

поліклініка №13» Харківської міської ради 

01.01.2022 року – переведений з посади головного лікаря на посаду директора 

КНП «Міська дитяча поліклініка №13» Харківської міської ради 

   

За час роботи проявив себе висококваліфікованим фахівцем, що має високу 

теоретичну і практичну підготовку по організації охорони здоров’я. 

 Директор Сіняєв Сергій Петрович постійно впроваджує нові методи роботи, 

підвищує свою ділову кваліфікацію. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря з 

організації та управління охороною здоров’я, в 2005 році закінчив факультет 

менеджменту в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної 

освіти,  присвоєна кваліфікація «Менеджер охорони здоров’я». У теперішній час 

отримує другу  вищу освіту у Національному фармацевтичному університеті на 

факультеті фармацевтичних технологій та менеджменту. Як фахівець бере участь 

у науково-практичних конференціях, засіданнях наукових товариств.  

 Користується заслуженою повагою у колег та пацієнтів. Займає активну 

суспільну позицію. З 1998 по 2002 рік був обраний депутатом Харківської міської 

ради, з 2005 по 2009 рік був депутатом Московської районної в місті Харкові 

Ради.  

Під керівництвом Сіняєва Сергія Петровича була введена у експлуатацію 

бактеріологічна лабораторія, яка обслуговує мешканців Московського району       

міста Харкова. 

У 2019 році КНП «Міська дитяча поліклініка №13» Харківської міської 

ради присвоєна перша акредитаційна категорія. 


