
                                          Біографічна довідка 
 

                      ВОЙТЮК АНДРІЙ АПОЛЛОНОВИЧ 
 

Працює 
 

Заступник директора Департаменту 
(Центру) надання  адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
 

Громадянство України  з 13 листопада 1991 року 
 

Число, місяць, рік народження 17 березня 1954 року 
 

Місце народження смт. Оссора 
Карагінського району 
Камчатської області 
 

Освіта  
 

Вища, 1986р., Київський інститут 
народного господарства   
спеціальність: економіка праці; 
кваліфікація: економіст. 
 
Могилів-Подільський монтажний технікум 
(1969-1974) 
спеціальність: промислове та цивільне 
будівництво; 
кваліфікація: технік-будівельник. 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
Володіння мовами українська, російська – вільно; 

англійська - зі словником  
Нагороди, почесні звання не має 
Прийняття Присяги державного 
службовця 

23 травня 1994 року 

Ранг державного службовця 7 ранг 
Загальний стаж роботи 44 роки  01 місяць  19 днів  

(на 03.06.2015р.) 
Стаж державної служби 28 років 7 місяців  
Депутат ради не обирався 
Стягнення  не має 
                                        
 
 
 
 
 
 
 



                                            Трудова діяльність 
 
09.1969р.- 
02.1974р. 
 

Студент Могилів-Подільського  монтажного технікуму 
 

04.1974р. 
10.1974р. 
 

Технік відділу проектування промпідприємств Інституту 
організації будівництва і технології монтажних робіт 
„Укрмонтажоргстрой”  
 

11.1974р.- 
11.1976р. 
 

Служба в Збройних силах Радянської Армії 

01.1977р.- 
10.1978р. 

Старший технік архітектурно-будівельного відділу, 
інженер архітектурно-будівельного відділу Інституту 
„Київгіпросільбудіндустрія”  
 

10.1978р.- 
04.1979р. 

Київський філіал науково-дослідного технологічного 
інституту приладобудування 
 

04.1984р.- 
10.1983р. 
 

Старший інженер архітектурно-будівельного відділу 
Інституту „Київгіпросільбудіндустрія”  
 

04.1984р.- 
01.1985р. 
 

Українська контора „Укроптгоспторг” 

03.1985р.- 
10.1985р. 

Головний обчислювальний центр Міністерства освіти 
УРСР 
 

10.1985р.- 
03.1986р. 

Старший інженер по техніці безпеки Управління 
сільського господарства Миколаївського облвиконкому 
 

05.1986р.- 
11.1991р. 

Виконком Ленінградської районної ради народних 
депутатів м. Києва  
 

11.1991р.- 
06.1992р. 

Головний економіст державного комунального центру 
розвитку підприємництва „Інвест” при Ленінградському 
райвиконкомі м. Києва  
 

06.1992р.- 
10.1994р. 

Головний спеціаліст сектору підприємництва, начальник 
управління економіки Ленінградської районної державної 
адміністрації 
 

10.1994р.-  
10.1996р. 

Начальник управління економіки виконавчого комітету 
Ленінградської районної Ради народних депутатів  
м. Києва  

02.1996р.- 
09.1997р. 

Комерційний телецентр „Купол”  
 



 
09.1997р.- 
22.01.2000р. 

Начальник відділу економіки та комунального майна, 
заступник начальника управління майном Ленінградської 
районної державної адміністрації м. Києва  
 

04.2000р.- 
 

Головний спеціаліст, заступник начальника управління з 
питань підприємництва Київської міської державної 
адміністрації 

 управління з питань підприємництва Київської міської 
державної адміністрації перейменовано у Головне 
управління з питань підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

04.2003р.- 
 

Заступник начальника Головного управління з питань 
підприємництва – начальник управління ліцензування та з 
питань реєстрації  
Головне управління з питань підприємництва 
перейменоване у Головне управління регуляторної 
політики та підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)   

01.2008р.- 
 

Заступник начальника управління з надання дозвільних та 
адміністративних послуг - начальник відділу дозвільних 
процедур 

12.2009р.- Заступник начальника управління з питань видачі 
документів дозвільного характеру - начальник відділу з 
питань видачі документів дозвільного характеру   

06.2011р.-
11.2012р. 

Заступник начальника управління з питань видачі 
документів дозвільного характеру - начальник відділу з 
питань видачі документів дозвільного характеру – 
державний адміністратор  Головного управління з питань 
регуляторної політки та  підприємництва 
 

 Головне управління з питань регуляторної політки та  
підприємництва реорганізоване шляхом приєднання до 
Головного управління промислової, науково-технічної та 
інноваційної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

11.2012р. - Заступник начальника відділу з питань видачі документів 
дозвільного характеру – державний адміністратор 
управління регуляторної політики та видачі документів 
дозвільного характеру  

 Головне управління промислової, науково-технічної та 
інноваційної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
перейменовано у Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 



04.2013р. 
09.2013р. 

Заступник начальника відділу інформаційного 
забезпечення та організації видачі документів дозвільного 
характеру - державний адміністратор управління 
регуляторної політики та видачі документів дозвільного 
характеру 
 

10.2013 р. –
06.2015 р. 
 
 
 
06.2015 р. – 
по теперішній 
час 

Заступник начальника управління (центру) надання 
адміністративних послуг апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
 
Заступник директора Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг 
 

  
 


