
Біографічна   довідка 
 

Корнієць Сергій Дарович 
 

Працює з 29 грудня 2012 перший заступник директора Департаменту 
комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство з 13.11.1991 року 
Число, місяць і рік  
народження 

24.11.1961  

Місце народження Україна, м.Київ 
Освіта Вища, у 1983 році Київський ордена Леніна державний 

університет ім. Т.Г.Шевченка, механіка, механік. У 2003 році 
Українську академію зовнішньої торгівлі, міжнародне право, 
магістр з міжнародного права.  

Науковий ступінь, 
вчене звання 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент  
 

Володіння мовами  Українською, російською, англійською – вільно 
 

Нагороди, почесні 
звання 

-  

Прийняття  Присяги 
державного службовця 

21.11.1997 

Ранг державного 
службовця 

п`ятий (з 06.06.2007)  
 

Загальний стаж роботи з 27.11.1985 
Стаж державної служби з 07.02.1989  
Депутат ради Ні 
Стягнення не має 

 
Трудова  діяльність 

 
08.1983 - 11.1986 інженер Київського державного університету;  
02.1989 - 11.1997 асистент кафедри механіки Київського державного університету;  
11.1997 - 05.2009 головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення 

та планування проведення конкурсів департаменту підготовки та 
проведення конкурсів, головний спеціаліст відділу нормативно-
методологічного забезпечення та організації тендерів департаменту 
підготовки та проведення конкурсів і міжнародних тендерів, 
начальник відділу по роботі з радниками та уповноваженими 
особами Управління підготовки та проведення конкурсів, 
заступник начальника Управління підготовки та проведення 
конкурсів – начальник відділу про роботі з радниками та 
уповноваженими особами, заступник начальника Управління 
індивідуальної приватизації – начальник відділу по роботі з 
радниками, уповноваженими особами та фінансовими 
посередниками Департаменту стратегії індивідуальної 
приватизації, начальник відділу по роботі з посередниками та 
моніторингу індивідуальної приватизації Департаменту підготовки 
та проведення конкурсів, директор Департаменту оперативного 
планування Фонду державного майна України. 
 
 



05.2009 - 08.2010 заступник начальника, начальник Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській області;  

08.2010 - 03.2011 директор Департаменту Фонду державного майна України;  
03.2011 - по цей 

час  
заступник начальника Головного управління - начальник 
управління методологічного та адміністративного забезпечення 
перший заступник начальника Головного управління комунальної 
власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), перший заступник 
директора Департаменту комунальної власності м.Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  

 
 
 


