
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Біографічна довідка 
 

Працює (посада, підрозділ, орган, в 
якому працює, з якого часу) 
 

заступник директора Департаменту - начальник управління 
житлово-комунальної політики Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
з 01 квітня 2015 року 
 

Громадянство України з 13.11.1991 року  
 

 

Число, місяць і рік народження 28.06.1969 року 
Місце народження 
(держава, область, місто, район, село) 
 

місто Дзержинськ, Донецької 
області 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний 
рівень, повне найменування навчального 
закладу, дата закінчення, спеціальність та 
кваліфікація) 
 

повна вища‚ Дніпропетровський гірничий інститут у 1993 р., 
підземна розробка родовищ корисних копалин, гірничий 
інженер; Дніпропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України у 2005 р., державне 
управління, магістр державного управління  
 

Науковий ступінь, вчене звання кандидат технічних наук, 2016 р. 
Володіння мовами 
(якими, якою мірою) 

українською‚ російською – володіє вільно; 
англійською - читає та перекладає із словником 
 

Нагороди, почесні звання медаль «Захиснику Вітчизни» 14.10.1999 р., Почесна грамота 
Кабінету Міністрів України (2012 р.); Подяка Київського 
міського голови (2015 р.), Подяка Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури (2018 р.) 
 

Прийняття Присяги державного 
службовця (дата прийняття) 

23.05.1994 

Ранг державного службовця 
(дата присвоєння) 

5 ранг (01.04.2018) 

Загальний стаж понад 27 років 
Стаж державної служби 22 р. 01 м. 26 д. (станом на 01.04.2018) 

 

Депутат ради (найменування ради) не обирався 
 

Стягнення (які, ким і за що накладені) не має 

МАЛИХІН Олександр 
Володимирович  

 
заступник директора Департаменту - 

начальник управління житлово-
комунальної політики Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

 
 

 



 

 

Трудова діяльність 
 

23.05.1987 – 03.07.1987 учень гірничого шахти «Нова» на час виробничої практики,               м. 
Дзержинськ Донецької обл.; 

11.01.1988 – 09.05.1988 гірничий шахти «Дзержинськвугілля» на час виробничої практики,     
м. Дзержинськ Донецької обл.; 

27.06.1990 – 23.08.1990 учень гірничого Шахтоуправління «Новогродівський» на час 
виробничої практики, м. Селідово Донецької обл.; 

26.06.1991 – 24.08.1991 учень підземного прохідного, підземний прохідний шахти 
«Дзержинськвугілля» на час виробничої практики, м. Дзержинськ 
Донецької обл.; 

17.06.1992 – 31.08.1992 підземний прохідний шахти «Дзержинськвугілля» на час виробничого 
практики, м. Дзержинськ Донецької обл.; 

01.09.1988 - 15.06.1993 студент Дніпропетровського гірничого інституту 
10.08.1993 - 18.05.1994 гірничий майстер підземної роботи, заступник начальника підземної 

дільниці шахти "Дзержинськвугілля", м. Дзержинськ Донецької обл.; 
23.05.1994 - 17.11.1998 державний податковий інспектор відділу розслідувань, головний 

державний податковий інспектор відділу комп’ютеризації, головний 
держ. податковий інспектор сектору забезпечення функціонування 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи відділу 
інформатизації Державної податкової інспекції м. Дзержинська 
Донецької обл.; 

25.10.1999 - 21.01.2002 завідуючий відділом комунального господарства, начальник 
управління з комунальних питань міста Дзержинського 
міськвиконкому Донецької обл.; 

22.01.2002 - 08.08.2005 начальник Дзержинського міського управління комунального 
господарства Донецької обл.; 

12.05.2006 - 26.07.2010 заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Дзержинської міської ради Донецької обл.; 

02.08.2010 - 20.12.2010 начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності - 
головний бухгалтер, заступник директора департаменту-начальник 
відділу виконання бюджетних програм, заступник начальника 
управління-начальник відділу планування та виконання бюджетних 
програм Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України, м. Київ; 

21.12.2010 – 12.05.2014 заступник голови, перший заступник голови Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації; 

13.05.2014 - 09.10.2014 начальник управління розвитку та реформування житлово-
комунальної інфраструктури Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 

10.10.2014 - 31.03.2015 
 
 
 
 
04.2015 до цього часу 

заступник директора Департаменту - начальник управління контролю 
експлуатації житлово-комунальної інфраструктури Департаменту 
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

заступник директора Департаменту - начальник управління житлово-
комунальної політики Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). 
 

 


