
  станом на 01–06–2021 р. 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 
ЛИТВИНОВ Ігор Геннадійович 

 
  

Працює  завідувач сектору з питань охорони праці Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації (апарат) з  

01–06–2021 
   

Громадянство  13–11–1991 

   

Число, місяць і рік 

народження 

 13–02–1983 

   

Місце народження  село Попівка Конотопського району Сумської області 

   

Освіта  повна вища‚ магістр‚ Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана‚ 2012‚ банківська справа 

(магістр з банківської справи); базова вища‚ бакалавр‚ 

Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана‚ 2008‚ економіка і підприємництво 

(бакалавр з банківської справи) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 не має 

   

Володіння мовами  українською‚ російською – вільно, англійською – зі 

словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 14–04–2009  

   

Ранг державного службовця  6 ( 23–05–2018 ) 

   

Загальний стаж роботи  09 р. 11 м. 

   

Стаж державної служби  09 р. 5 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

 Б 

   

Депутат ради  не обирався 

   

Стягнення  не має 

   



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

04.2009 до 09.2010  провідний державний інспектор праці; головний державний 

інспектор праці; Територіальна державна інспекція праці у 

Київській області; м. Київ; 

   

09.2010 до 03.2011  страховий експерт з охорони праці; відділення виконавчої 

дирекції Фонду у Києво-Святошинському районі Київської 

області; Управління виконавчої дирекції Фонду у Київській 

області; Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійнх  захворювань 

України; м. Київ; 

   

05.2011 до 04.2013  головний спеціаліст; відділ праці та соціально-трудових 

відносин; Управління праці та соціального захисту населення; 

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація; м. 

Київ; 

   

04.2013 до 04.2013  головний державний податковий ревізор-інспектор; відділ 

податкового контролю юридичних осіб; Управління 

оподаткування фізичних осіб; Державна податкова служба № 

3; Державна податкова інспекція у Подільському районі  

м. Києва; м. Київ; 

   

06.2013 до 09.2015  головний спеціаліст; начальник відділу; відділ праці та 

соціально – трудових відносин; Управління праці та 

соціального захисту населення; Печерська районна в м. Києві 

державна адміністрація; м. Київ; 

   

09.2015 до 04.2017  тимчасово не працював; 

   

04.2017 до 11.2017  головний спеціаліст; відділ регулювання умов і охорони 

праці; Департамент заробітної плати та умов праці; 

Міністерство соціальної політики України; м. Київ; 

   

12.2017 до 05.2018  головний спеціаліст; сектор з питань управління персоналом; 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); м. Київ;  

   

05.2018 до 11.2020  заступник начальника відділу; відділ з питань трудових 

відносин; Департамент з питань праці; Державна служба 

України з питань праці; м. Київ; 

   

12.2020 до 02.2021  заступник начальника управління – начальник відділу; відділ 

добору персоналу та проходження державної служби 

управління персоналу; Секретаріат Центральної виборчої 

комісії; м. Київ;  

   

02.2021 до 05.2021  тимчасово не працював; 

   

06.2021 по цей час  завідувач сектору; сектор з питань охорони праці; Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація (апарат); 

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

 

 


