
Біографічна довідка 
 

СУРОВ 
Ігор Юрійович 

 

Пpацює  з 05 травня 2015 року заступником начальника 
управління – начальником відділу опрацювання 
письмових звернень громадян управління з 
питань звернень громадян  апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)       

Громадянство громадянин України  
Число, місяць і рік 
народження 

26 січня 1973 року 

Місце народження Україна‚ м. Запоріжжя 

Освіта вища‚ 1999р., Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний 
інститут", електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод (інженер-
електромеханік) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською – 
читає та перекладає із словником 

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

01.11.2006 

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 25 р. 03м. 
Стаж державної служби 9 р. 11 м.  (станом на 01.10.2016) 
Депутат ради не обирався 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1990 - 06.1991 учень  СПТУ №38 м.Запоріжжя 
07.1991 - 08.1991 електромонтер по ремонту електрообладнання 

Дніпровського ремонтно-будівельного 
спеціалізованого управління тресту 
"Укрцветметремонт" м.Запоріжжя 
 



09.1991 - 02.1995 студент Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут" 

02.1995 - 01.1996 тимчасово не працював 
01.1996 - 03.1999 студент Національного технічного університету 

України  "Київський політехнічний інститут" 
03.1999 - 09.2003 заступник директора ТОВ "АСТРАЛ", м.Київ 
10.2003 - 10.2004 заступник директора, директор, виконавчий директор 

ТОВ "Київська інвестиційна компанія", м.Київ 

10.2004 - 08.2006 заступник директора ТОВ  Будівельної компанії 
"КДС", м.Київ 

09.2006 - 11.2006 робота за трудовою угодою в управлінні з питань 
звернень громадян апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)       

11.2006 - 09.2012  начальник відділу контролю управління з питань 
звернень громадян  апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)       

09.2012 - 05.2015 заступник начальника відділу аналітичної роботи і 
контролю управління з питань звернень громадян  
апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)       

05.2015 до цього часу заступник начальника управління – начальник відділу 
опрацювання письмових звернень громадян 
управління з питань звернень громадян  апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)   
     

Начальник  управління  
по роботі з персоналом Т.Стекленьова 
 


