
ПАСТУХОВ Іван 
Анатолійович  –  

 
Заступник директора 

Департаменту житлово-
комунальної 

інфраструктури 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської 

державної адміністрації) 
 

 

 
 

Біографічна довідка 
 

 
 

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

заступник директора Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), з 16 червня  2015 р. 
 

Громадянство України  з 13.11.1991 року 
 
 

Число, місяць і рік народження 26 червня 1965 року  
 
 

Місце народження 
(держава, область, місто, район, село) 
 

Російська Федерація, місто Санкт-Петербург  
 

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

вища, Київський політехнічний інститут, у 1988р., 
порошкова металургія і напилені покриття, інженер-
металург; Український транспортний  університет,     
у 1997р.,  економіка підприємства та менеджмент у 
виробничій сфері, менеджер-економіст  
 
 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
 
 

Володіння мовами 
(якими, якою мірою) 
 

українською‚ російською - вільно; англійською, 
німецькою  - читає і перекладає зі словником  
 
 

Нагороди, почесні звання  не має.  
 

Прийняття Присяги державного 
службовця (дата прийняття) 

07 вересня 2000 р. 

Ранг державного службовця 
(дата присвоєння) 

5 ранг (21.06.2010 р.) 
 

Загальний стаж роботи 25 років  
 
 

Стаж державної служби 16 р. 06  м. 23 дн.  (станом на 16.06.2015) 
 

Депутат ради (найменування ради) не обирався 
 

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



 
 

Трудова діяльність 
 

09.1982 – 03.1988 студент Київського політехнічного інституту; 

04.1988 – 11.1988 інженер Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, м. Київ; 

11.1988 – 11.1991 аспірант Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, м. Київ; 
12.1991 – 09.1995 молодший науковий співробітник Інституту проблем 

матеріалознавства АН УРСР, м. Київ; 
09.1995 – 09.1996 тимчасово не працював 

09.1996 – 06.1997 навчання на факультеті післядипломної освіти Українського 
транспортного університету, м. Київ; 

07.1997 – 04.1999 фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку ВАТ «Факел»,   
 м. Фастів Київської області  

07.1999 – 08.2000 голова Парафіяльної ради у Свято-Воскресенському приході  
Української Православної Церкви Київського Патріархату у        
 м. Фастові; 

08.2000 – 10.2002  головний економіст-фінансист управління житлово-комунальної    та 
будівельної  політики Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України;  

11.2002 – 12.2006 старший викладач Державної академії житлово-комунального 
господарства України, м. Київ; 

12.2006 – 04.2008 тимчасово не працював; 
04.2008 – 05.2010 заступник директора Департаменту - начальник відділу 

Департаменту державного регулювання Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України, м. Київ;    

05.2010 – 11.2010 директор Департаменту економіки та тарифної політики 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України; 

11.2010 – 03.2011 головний спеціаліст Управління політики у сфері будівництва  
та житлово-комунального господарства Секретаріату  
Кабінету Міністрів України;  

03.2011- 09.2011 начальник управління економіки і тарифної політики Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України, м. Київ;    

09.2011 – 12.2011 начальник управління економіки і тарифної політики Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, м. Київ;  

12.2011 – 09.2014 головний консультант Головного управління з питань економічної 
політики Адміністрації Президента України; 

09.2014 – 02.2015 тимчасово не працював  

02.2015 – 05.2015 радник заступника голови Київської міської державної адміністрації 
з питань економіки та розвитку житлово-комунального комплексу 
міста (на громадських засадах); 

05.2015 – 06.2015 начальник відділу аналітичного забезпечення діяльності Київського 
міського голови управління організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатної 
служби) апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 
 

06.2015 до ц. часу заступник директора Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 

 
 


