
Біографічна довідка 

 

ЯКИМОВИЧ 

Микола Григорович  

 

  
Пpацює  з 15 лютого 2019 року начальником управління 

контрольно-аналітичного забезпечення  першого 

заступника голови Київської міської державної 

адміністрації та заступників голови Київської міської 

державної адміністрації апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Громадянство громадянин України 

 

Число, місяць і рік 

народження 

08 вересня 1961 року 

Місце народження с. Луговини Поліського району Київської області 

 

Освіта вища‚ 1987 р.,  Київський інститут народного 

господарства‚ планування промисловості 

(економіст);  

вища, 2001 р.,  Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка‚ правознавство (спеціаліст 

права);  

вища, 2006 р., Національна  Академія державного 

управління при Президентові України, державне 

управління (магістр державного управління) 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 

читає і перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

14.03.1994 

Ранг державного службовця 5 (02.01.2018) 

Загальний стаж роботи 34 р. 00 м. 

Стаж державної служби 33 р. 08 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 

09.1978 - 03.1981 учень Ірпінського індустріального технікуму; м. Ірпінь 

Київської області 

04.1981 - 05.1981 майстер заводу ”Червоний металіст”; м. Дніпропетровськ 

05.1981 - 05.1983 служба у Збройних Силах  

05.1983 - 09.1983 тимчасово не працював  



09.1983 - 06.1987 студент Київського інституту народного господарства  

08.1987 - 05.1992 інженер-економіст‚ старший інженер‚ завідуючий відділом  

по комплексному  економічному  та соціальному розвитку, 

завідуючий планово-економічним відділом‚ завідуючий 

відділом по підприємництву та зовнішнім зв’язкам виконкому 

Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва 

06.1992 - 01.1995 завідуючий відділом по підприємництву та зовнішнім 

зв`язкам Залізничної районної державної адміністрації           

м. Києва 

01.1995 - 02.1996 завідуючий відділом по підприємництву та зовнішнім 

зв`язкам виконкому Залізничної районної Ради народних 

депутатів м. Києва 

02.1996 - 11.1997 начальник управління економіки Залізничної районної 

державної адміністрації м. Києва 

12.1997 - 12.1997 в. о. начальника управління державної реєстрації суб’єктів 

підприємництва Ліцензійної палати України; м. Київ 

12.1997 - 09.2001 начальник управління економіки Залізничної районної у        

м. Києві державної адміністрації 

10.2001 - 06.2002 начальник управління економіки Солом’янської районної у  

м. Києві державної адміністрації 

06.2002 - 06.2006 заступник голови - начальник управління економіки  

Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації  

06.2006 - 07.2013 заступник  голови  Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

07.2013 - 09.2013 начальник відділу економіки Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

09.2013 - 06.2014 начальник управління економіки Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

06.2014 - 10.2014 заступник генерального директора КК «Київавтодор», м.Київ  

10 2014 - 11.2014 начальник відділу аналітичного забезпечення діяльності 

Київського міського голови управління організаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Київського міського 

голови (патронатна служба) апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  

11.2014 – 02.2019  начальник управління контрольно-аналітичного забезпечення  

першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

02.2019 до цього часу  начальник управління контрольно-аналітичного забезпечення  

першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації та заступників голови Київської міської 

державної адміністрації апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Начальник управління 

по роботі з персоналом 

 

Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 
 


