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Працює З 29.12.2012 року заступником директора Департаменту - начальником 
управління  розвитку транспортної інфраструктури Департаменту    
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
 
 

Громадянство України з 13.11.1991 
Число, місяць і рік 
народження 

 
26.01.1974 року  

Місце народження Україна, м. Київ 
Освіта вища, у 1996 році, Харківська державна академія залізничного транспорту, 

спеціальність – вагони, кваліфікація – інженер-механік 
Науковий ступінь, 
вчене звання  

не має 

Володіння мовами українська, російська (вільно), французська, англійська (зі словником) 
Нагороди, почесні 
звання 

Почесна грамота  голови Київської міської державної адміністрації 2011р. 
 

Прийняття присяги 
державного службовця 

 
22.02.1999 року 

Ранг державного 
службовця 

 
9 (03.02.2005) 

Загальний стаж роботи 23р. 5 міс. 25 д.  
Стаж державної 
служби 

16р. 08м. 03д. 
 

Депутат ради не депутат  
Стягнення 
 

не має 

 
Трудова діяльність 

 
09.1991 06.1996 Студент Харківського інституту інженерів транспорту (нова назва 

Харківська державна академія залізничного транспорту) 
09.1996 03.1997 Оглядач-ремонтник ПТО вагонного депо ст. «Київ-пасажирський 

(далі – ст. «Київ-пас.») 
03.1997 01.1998 Бригадир на дільниці ремонту внутрішнього обладнання вагонів 

деповського ремонту вагонного депо ст. «Київ-пас.» 
01.1998 02.1999 Майстер на дільниці ремонту ходових частин вагонів деповського 

ремонту вагонного депо ст. «Київ-пас.» 
02.1999 05.2000 Головний спеціаліст Управління транспорту Київської міської 

державної адміністрації) 
05.2000 11.2001 Начальник відділу Комітету транспорту Київської міської державної 

адміністрації)  
11.2001 08.2009 Заступник начальника управління координації роботи міського 

транспорту та безпеки руху – начальник відділу координації роботи 
міського транспорту Головного управління транспорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

08.2009 09.2009 Провідний спеціаліст відділу транспорту та дорожнього будівництва 
управління інфраструктури Головного управління з питань 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 



09.2009 11.2009 Головний спеціаліст відділу комунальної інфраструктури та 
медичного забезпечення управління інфраструктури Головного 
управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

11. 2009 03.2010 Головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури управління 
будівництва та розвитку інфраструктури Головного управління з 
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

03.2010 09.2010 Заступник начальника управління – начальник відділу розвитку 
інфраструктури управління з питань будівництва та розвитку 
інфраструктури Головного управління з питань підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

09.2010 03.2011 Заступник начальника управління – начальник відділу з підготовки 
об’єктів спортивної та дорожньо-транспортної інфраструктури 
управління з організації підготовки інфраструктурних об’єктів 
турніру Головного управління з питань підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

03.2011              12.2012            Заступник начальника Головного управління –  
         начальник управління розвитку  транспортної інфраструктури  

                                           Головного управління транспорту та зв’язку 
                     виконавчого органу Київської міської ради  

                                          (Київської міської державної адміністрації) 
12.2012 по теперішній час         Заступник директора Департаменту – начальник управління   

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

 
В.о. директора                                                                            О.Козловський 

 
 
 


