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Я, Михайло Царенко народився 12 січня
1984 року у сім’ї службовців в м. Києві.
Громадянин України.
У 1999 році був зарахований до Київського
медичного коледжу № 4, який закінчив у 2002 році
і отримав диплом молодшого спеціаліста за
спеціальністю – сестринська справа.
Із 2000 року навчався в Київському
Національному
торгівельно-економічному
університеті, після закінчення якого у 2005 році
отримав диплом спеціаліста за спеціальністю –
економіка підприємства.
З 2002 року по 2005 рік працював у
ТОВ «Славістичний освітній центр» на посаді
заступника директора з організації роботи в
регіонах.
З 2005 року по 2007 рік працював за
сумісництвом на посадах: завідувача адміністративно-технічного відділу
Міжрегіонального гуманітарного університету та помічника директора
Департаменту регіональних підрозділів та перспективного розвитку Київського
славістичного університету.
З 2007 року по листопад 2010 року працював у ЗАТ «Аптечне управління
«БІОКОН» на посаді заступника директора.
У жовтні 2010 року обраний депутатом Броварської районної ради.
З листопада 2010 року по липень 2011 року працював на посаді голови
Броварської районної ради Київської області VI скликання, присвоєно 5 ранг
державної служби.
У 2011 році обраний заступником голови асоціації органів місцевого
самоврядування Київської області.
З 2011 року по 2014 рік навчався в Національній Академії державного
управління при Президентові України після закінчення якого отримав кваліфікацію
магістра державного управління за спеціальністю – місцеве самоврядування.
З 2011 року працював у Київській обласній державній адміністрації на посаді
радника голови адміністрації відділу забезпечення.
З 2012 року по 2014 рік працював на посаді генерального директора
Київського комунального об'єднання «КИЇВЗЕЛЕНБУД».
З 2014 року по 2016 рік працював на посаді заступника начальника
Управління майном та інвестиційними проектами у Державному управлінні
справами Президента України.
З 2014 року по 2016 рік Київська обласна державна адміністрація – заступник
голови - керівник апарату.
З 2012р. по 2017 рік - Голова Київської міської федерації хокею.
Одружений, виховую двох синів та двох доньок.
На виборах до Київської міської ради висувався по виборчому списку
політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".

Як депутат Київської міської ради, звітую перед вами, шановна громадо,
про свою депутатську діяльність, про роботу в Раді та окрузі, зокрема, про
питання, які потребували вирішення, розробку та реалізацію проєктів, розгляд
звернень громадян та допомогу у вирішені проблемних питань.
Рішенням Київради, мене було призначено першим заступником голови
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.
У своїй роботі я прагну гідно представляти та відстоювати інтереси
виборців, сприяти прийняттю рішень на сесіях міської ради, спрямованих
на реалізацію вирішення питань у зверненнях та пропозицій громадян.
Виконуючи свій депутатський обов’язок, я брав активну участь у пленарних
засіданнях Київради та засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Також, активно приймав та приймаю участь в інших органах Київської
міської ради, експертних групах, є членом робочих груп, а саме:
1. постійно діюча конкурсна комісія по залученню інвесторів до
фінансування, будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та
нежитлового призначення.
2. Постійно діюча конкурсна комісія для конкурсного відбору
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального
сектора економіки (КІА + Науково-дослідна установа «Інститут соціальноекономічного розвитку»).
3. ТКК з питань перевірки фактів можливих зловживань при
будівництві та реконструкції об’єктів інфраструктури в місті Києві, що
фінансувалися за кошти бюджету міста Києва.
4. Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору кандидатур
на посаду керівника комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація».
5. ТКК з питань перевірки законності набуття права користування,
розпорядження, володіння земельними ділянками, здійснення будівельних робіт,
а також реєстрації права власності на нерухоме майно на 21-ому км Столичного
шосе у Голосіївському районі м. Києва.
6. Конкурсна комісія для конкурсного відбору кандидатур на
заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств, що засновані
на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
7. Комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в
м. Києві.
8. Постійно діюча конкурсна комісія для конкурсного відбору
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування
на потреби і проблеми мешканців Деснянського району, мною була створена
громадська приймальна за адресою: 02156, м. Київ, Деснянський район,
вул.
Кіото,
11-А,
тел.
(098)
425-01-45,
електронна
пошта:
tsarenko.mykhailo@kmr.gov.ua
За цей короткий відрізок часу було опрацьовано 84 звернення громадян та
проведено 10 особистих прийомів громадян. У межах програми вирішення
депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки було прийнято
66 заяв від громадян для отримання адресної матеріальної допомоги.
На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформацій,
було направлено 35 депутатських звернень та запитів, адресованих до
структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних у
місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та
організацій, з вимогами щодо усунення недоліків у міському адмініструванні,
надання киянам якісних комунальних послуг, утримання в належному стані
об’єктів житлового фонду та благоустрою, ефективного використання
бюджетних коштів, вдосконалення та зміни існуючих правил та процедур,
захисту прав та свобод мешканців Деснянського району.
Станом на сьогодні, пріоритетними питаннями для громади Деснянського
району та для мене, як депутата були і є:
реконструкція дитячого садочку № 175, розташованого за адресою:
селище Биківня, вул. Радистів, 61, що розташований на земельній ділянці
площею 0,4 га;
вирішення
питання
щодо
незаконного
будівництва
багатоповерхового будинку ЖК «ВУД Парк» за адресами: селище Биківня,
вул. Радистів, 24 та пров. Радистів, 18, 24 та багато інших, не менш важливих
питань які нам, спільно з вами, потрібно вирішити.
Все це - лише невелика частина того, що було реалізовано за такий
короткий відрізок часу моєї депутатської діяльності. Сьогодні, я маю багато
планів та проєктів стосовно округу і міста в цілому. Упевнений, що цьогоріч
завдяки нашій спільній з вами роботі, вашій підтримці, я зможу втілити їх у
життя. Оскільки, ваша підтримка та довіра - це поштовх працювати на
результат.
Хочу подякувати вам за плідну співпрацю, розуміння та довіру. Наша
спільна з вами робота дає реальні результати.

