
Біографічна довідка 

 

КОМАРОВ 

Олексій Володимирович   
 

 

Пpацює  з 27 квітня 2016 року начальником управління 

аналітичного забезпечення  Київського міського 

голови  апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)   

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік 

народження 

28 червня 1980 року 

Місце народження м.Сєкєшфєхєрвар Угорщина 

Освіта вища‚ 2001 р., Київський інститут внутрішніх 

справ при Національній академії внутрішніх 

справ України, психологія (психолог) 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно, англійською – 

читає та перекладає із словником  

Нагоpоди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

25.01.2013 

Ранг державного 

службовця 

5 (22.06.2018) 

Загальний стаж роботи 13 р. 08 м. 

Стаж державної служби 9 р.   04 м.  (станом на 15.05.2019)  

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

08.1997 - 07.2001 курсант Київського інституту внутрішніх справ 

09.2001 - 09.2005 служба в органах МВС та МНС України  

09.2005 - 05.2006 старший викладач Приватного вищого навчального 

закладу «Західноукраїнський економіко-правничий 

університет»,  м.Івано-Франківськ 

07.2006 - 01.2007 менеджер з персоналу ТОВ «Автоекспрес сервіс», 

м.Київ  

01.2007 - 02.2008  тимчасово не працював 

02.2008 - 05.2008 виконавчий директор ТОВ «Браво-Юнайтед», м.Київ  

05.2008 - 11.2009 тимчасово не працював 



11.2009 - 06.2010 керівник проектів та програм у сфері розвитку  

комерційної нерухомості  ТОВ «Княжий Затон», 

м.Київ  

06.2010 - 03.2012 адміністративний директор ТОВ «Інвест-Капітал-

Груп», м.Київ  

 

03.2012 - 01.2013  тимчасово не працював 

01.2013 - 08.2014 помічник-консультант народного депутата України  

08.2014 - 05.2015 начальник управління організаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності голови Київської міської 

державної адміністрації (патронатної служби) апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  
 

05.2015 - 04.2016 начальник управління організаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності Київського міського голови  

(патронатної служби) апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)   

 

04.2016 до цього часу  начальник управління аналітичного забезпечення  

Київського міського голови  апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  

 

 

  

Начальник управління 

по роботі з персоналом 

 

Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА  

 

 


