
Автобіографія 

1. Андріянов Ігор Олександрович 

2. 18 жовтня 1969 року, м. Київ 

3. Україна 

4. Повна вища‚ спеціаліст‚ Київський національний університет будівництва 

і архітектури‚ 1997‚ підйомно-транспортні‚ будівельні‚ дорожні машини і 

обладнання (інженер-технік); базова вища‚ молодший спеціаліст (старий 

термін)‚ Київський національний університет будівництва і архітектури‚ 

1997‚ підйомно-транспортні‚ будівельні‚ дорожні машини і обладнання 

(інженер-технік). 

5. Начальник управління (центру) надання адміністративних послуг 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. 

6. 01.09.1984 до 30.06.1988   навчання у Київському радіотехнічному 

технікумі;  

22.07.1987 до 28.08.1987 фрезерувальник; Дарницький завод 

залізобетонних конструкцій; м. Київ  

09.08.1988 до 01.11.1988 фрезерувальник; Київський радіозавод 

залізобетонних конструкцій; м. Київ  

11.1988 до 11.1990 служба в Радянській армії; 

28.01.1991 до 28.11.1995 майстер токарного цеху; Виробниче об’єднання 

”Київський радіозавод”;  

01.12.1995 до 01.07.2002 інженер ІІ категорії‚ інженер І категорії‚ 

провідний спеціаліст відділу №3 контролю територій; Головне управління 

контролю за благоустроєм міста; м. Київ  

02.07.2002 до 03.02.2003 головний спеціаліст відділу контролю 

будівельних об’єктів; Головне управління контролю за благоустроєм та 

зовнішнім дизайном міста Києва;  

04.02.2003 до 17.12.2004 заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної 

адміністрації;  

20.12.2004 до 07.06.2005 заступник начальника управління інноваційної 

політики; Головне управління промислової науково-технічної та 

інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації);  

08.06.2005 до 25.11.2008 начальник управління з питань контролю за 

благоустроєм‚ екології‚ гаражно-будівельних та садових кооперативів; 

Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація;  

26.11.2008 до 10.01.2010 заступник директора; Комунальне підприємство 

з експлуатації і ремонту житлового фонду ”Житло Сервіс”;  



12.03.2010 до 22.10.2012 головний спеціаліст кошторисно - договорного 

відділу управління експлуатації житлового фонду; головний спеціаліст 

відділу житлової політики та реформування житлового господарства 

управління житлової політики та реформування житлового господарства; 

начальник відділу контролю за утриманням житлового фонду; Головне 

управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації);  

23.10.2012 до 12.11.2013 начальник відділу аналізу стану інфраструктури 

управління контролю експлуатації житлово-комунальної інфраструктури; 

Головне управління комунального господарства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

13.11.2013 до 05.09.2016 начальник управління житлово-комунального 

господарства; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; 

09.02.2017 до 25.07.2018 начальник відділу (центру) надання 

адміністративних послуг; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.  

26.07.2018 по цей час начальник управління (центру) надання 

адміністративних послуг; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

 


