
Біографічна довідка 
 

МАЛЬОВАНИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
 

Працює 
 

 З  29.04.2016  на посаді заступника директора 
Департаменту-начальника управління екології та 
природних ресурсів Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

Громадянство  11.1991 

Число, місяць і рік 
народження 

 16.12.1981 

Місце народження  м. Київ 

Освіта  Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», 2003 р. 
Київський славістичний університет, 2013 р. 

Науковий ступінь, 
вчене звання  

 Не має 

Володіння мовами  Українська, російська, англійська – зі словником 

Нагороди, почесні 
звання 

 Не має  

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 10.01.2011 

Ранг державного 
службовця 

  9 ранг (05.02.2013) 

Загальний стаж роботи  11 років 6 місяців 

Стаж державної служби  7 років 6 місяців 

Депутат ради  не є депутатом ради 

Стягнення  не має 
 
 

Т Р У Д О В А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь 
 
07.2005 – 08.2006  ТОВ «Центр сприяння підприємництву», менеджер 

 
08.2006 – 12.2010  Управління з питань комунального майна, 

приватизації та підприємництва Шевченківської 
районної у м. Києві ради, заступник начальника 
відділу приватизації комунального майна, 
заступник начальника управління-начальник 
відділу приватизації комунального майна,  
начальник відідлу приватизації комунального 
майна. 
 



01.2011 – 04.2011  Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація, заступник начальника відділу з 
питань майна комунальної власності 

04.2011 – 04.2012  КП «Бюро технічної інвенраризації Києво-
Святошинської районної ради Київскої області», 
заступник генерального директора з питань 
реєстрації прав власності 

04.2012 – 05.2012 
 
 

 «Фонд комунального майна», начальник відділу 
приватизації в комунальній установі Київської 
області 

06.2012 – 06.2012  Відділ Держкомзему в Очаківському районі 
Миколаївської області, головний спеціаліст 

06.2012 – 02.2012  Головне управління Держкомзему у Миколаївській 
області, заступник начальника, перший заступник 
начальника, начальник головного управління 

03.2013- 02.2014  Головне управління Держземагенства у м. Києві, 
начальник управілння землеустрою, охорони та 
моніторингу земель, заступник начальника 
Головного управління 

02.2014 – 11.2014  Головне управління Держземагенства у 
Миколаївській  області, начальник 

11.2014 – 03.2015  Головне управління Держземагенства у Київській 
області, начальник управління землеустрою, 
охорони, оцінки, моніторингу та ринку земель 

05.2015 –  04.2016  Комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Солом'янського району м. Києва, 
заступник директора з економічних питань, 
директор 

04.2016 – по 
теперішній час 

 Департамент міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), заступник директора Департаменту – 
начальник управління екології та природних 
ресурсів 

 
 
 
Завідувач сектору з питань  
управління персоналом       Н. Кондратенко 
 


