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ПОЧТАРЬОВ 
 Андрій Олександрович 

 
Пpацює  з 01 вересня 2011 року першим заступником 

керівника апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Громадянство громадянин України 
Число, місяць і рік 
народження 

26 березня 1964 року  

Місце народження м. Чернігів 
Освіта вища‚ у 1986 році  Київське вище загально-

військове  командне   училище  ім. М. В. 
Фрунзе, експлуатація гусеничних і колесних 
машин (інженер по експлуатації гусеничних і 
колесних машин),  
вища, у 1994 році Інститут державного 
управління і самоврядування при Кабінеті 
Міністрів України, магістр державного 
управління  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською, російською - вільно, англійською - 
читає і може розмовляти 

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

04.05.1994 

Ранг державного 
службовця 

6 (21.07.1995) 

Загальний стаж роботи 33 р. 10 м. 
Стаж державної служби 20 р. 10 м. (станом на  01.06.2015) 
Депутат ради не обирався 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
09.1981 - 08.1982 електромонтер зв`язку будівельно-монтажного поїзду 

"Тюменьдорбуд", Район Далекої Півночі Ямало-
Ненецький Національний Округ 

08.1982 - 03.1993 служба в Збройних Силах 



04.1993 - 07.1993 головний спеціаліст управління справами Міністерства 
економіки України, м.Київ 

09.1993 - 09.1994 слухач Інституту державного управління і 
самоврядування при Кабінеті Міністрів України, м.Київ  

05.1994 - 08.1994 старший референт Радника Президента України з питань 
ринкової економіки, м.Київ  

09.1994 - 07.1995 голова правління ЗАТ "Українська промислова паливно-
сировинна компанія", м.Київ 

07.1995 - 08.1996 головний спеціаліст Служби Віце-прем`єр-міністра 
України з питань економіки , м.Київ  

08.1996 - 03.2000 помічник Голови Національного агентства України з 
питань розвитку та Європейської інтеграції, м.Київ  

07.2000 - 05.2002 заступник генерального директора  СП "Укрінтерцукор", 
м.Київ  

05.2002 - 01.2003 заступник голови правління ВАТ "МЕГАНОМ", м.Київ  
02.2003 - 04.2004 заступник директора  ПП "БЕНТАМ", м.Київ  
04.2004 - 02.2006 член Спостережної Ради  банку "Розвитку та 

заощаджень", м.Київ  
09.2006 - 05.2007  помічник голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації 
06.2007 - 09.2008 заступник директора Представництва фірми "АОН 

Лімітид" відокремленого структурного підрозділу 
"Дирекція "Інпредкадри""  комунального підприємства 
"Генеральна дирекція  Київської міської ради з 
обслуговування іноземних представництв", м.Київ  

10.2008 - 02.2009 помічник генерального директора державного 
авіаційного підприємства "Україна", м.Київ  

02.2009 - 01.2011 радник  Публічного Акціонерного Товариства "Альфа-
Банк" з питань взаємодії з органами державної влади, 
м.Київ  

02.2011 - 09.2011 заступник керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

09.2011 до цього 
часу  

перший заступник керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Начальник управління 
по роботі з персоналом                                                               Т.Стекленьова  

 


