
Біографічна довідка 
Шпильового Івана Федоровича,  

 
Працює З 19 серпня 2010 року Першим заступником директора 

Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)   

Громадянство Громадянин  України з 13.11.1991 року 
Число, місяць, рік народження 18 січня 1959 року  
Місце народження Україна, с. Нижні Верещаки Олександрівського району 

Кіровоградської області  
Освіта Вища, у 1985 році закінчив Київський автомобільно-

дорожній інститут;  
спеціальність – автомобілі і автомобільне господарство; 
кваліфікація – інженер–механік; у 2006 році закінчив 
Національну академію державного управління при 
Президентові України, спеціальність – державне 
управління, кваліфікація – магістр державного 
управління.  

Науковий ступінь, вчене звання Кандидат технічних наук зі спеціальності транспортні 
системи  

Володіння мовами Українська, російська (вільно) німецька –читає і 
перекладає зі словником 

Нагороди, почесні звання Почесне звання „Заслужений працівник транспорту 
України” (05.2002р.), кандидат технічних наук 

Прийняття Присяги державного 
службовця 

21.04.1994 року 

Ранг державного службовця 7 (сьомий, 12.11.2002р.) 
Загальний стаж роботи 37 р.  
Стаж державної служби 22 р.  
Депутат ради Не обирався 
Стягнення Не має  
Контактні телефони роб. 202-63-03  

 
Трудова діяльність 

 
08.1976 04.1977 Слюсар з ремонту автомобілів автотранспортного підприємства 

№ 4 виробничого автомобільного тресту „Головкиївміськбуд”, м. 
Київ 

05.1977 05.1979 Служба в Збройних силах   
06.1979 06.1986 Автослюсар автотранспортного підприємства № 4 виробничого 

автомобільного тресту „Головкиївміськбуд”, м. Київ 
06.1986 07.1992 Інженер, старший інженер, інженер І категорії, провідний 

інженер відділу по координації роботи міського пасажирського  
транспорту Київського міськвиконкому 

07.1992 03.1996 Провідний спеціаліст відділу міського та державного транспорту 
Департаменту міського господарства Київської міської державної 
адміністрації  

04.1996 05.1999 Головний спеціаліст, заступник начальника управління 
транспорту Київської міської державної адміністрації  

05.1999 10.2000 Заступник голови комітету – начальник управління роботи 
комунального пасажирського транспорту комітету транспорту 
Київської міської державної адміністрації 

10.2000 01.2001 Заступник начальника Головного управління – начальник 
управління організації та координації роботи міського 
транспорту Головного управління транспорту, та зв’язку 



Київської міської державної адміністрації   
01.2001 09.2001 Перший заступник начальника Головного управління – 

начальник управління організації та координації роботи міського 
транспорту Головного управління транспорту, та зв’язку 
Київської міської державної адміністрації   

09.2001 12.2003 Перший заступник начальника Головного управління – 
начальник управління організації та координації роботи міського 
транспорту Головного управління транспорту Київської міської 
державної адміністрації   

12.2003 11.2004 Перший заступник начальника Головного управління 
промисловості, транспорту та зв’язку  виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)    

11.2004 04.2005 Перший заступник начальника, виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління транспорту, зв’язку та 
інформатизації виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)    

04.2005 07.2007 Начальник Головного управління транспорту, зв’язку та 
інформатизації виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)   

07.2007 12.2008 Начальник Головного управління транспорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)   

 12.2008        09.2009           Перший заступник начальника Головного управління 
    транспорту виконавчого органу Київської міської ради 
    (Київської міської державної адміністрації) 
08.2010                                 Перший заступник начальника Головного управління    

транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)   

12.2012   по теперішній час        Перший заступник директора Департаменту транспортної      
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради      
(Київської міської державної адміністрації)ї адміністрації) 

                  
   
  
 
 
 
В.о. директора                                                                                  О.Козловський 


