
 

 

ПАВЛИК Ігор Климович –  

Директор Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Біографічна довідка 
 

Працює (посада, підрозділ, орган, в 

якому працює, з якого часу) 

 

директор Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з 26 квітня 2016 р. 

 Громадянство України  з 13.11.1991  

 Число, місяць і рік народження 

6ннародження народження 

народження народження 

народження народження 

 

15 серпня 1960 року 

Місце народження 

 

с. Заводівка, Турківського р-ну Львівської 

області 

 Освіта (освітньо-кваліфікаційний 

рівень, повне найменування 

навчального закладу, дата закінчення, 

спеціальність та кваліфікація) 

 

повна вища, Київський торговельно-

економічний інститут, у 1988 р., 

«Товарознавство і організація торгівлі 

продовольчими товарами», товарознавець  

вищої кваліфікації;  

Інститут післядипломного навчання 

Національного авіаційного  університету, 2008 р.  

економіст. 

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами 

(якими, якою мірою) 

українською, російською – вільно, англійською – 

читає та перекладає зі словником  

Нагороди, почесні звання 

 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 

2004 

Прийняття Присяги державного 

службовця (дата прийняття) 

 

18 січня 2011 року 

  

Ранг державного службовця 

(дата присвоєння) 

 

п'ятий  (18.02.2013 р.) 

Загальний стаж роботи 

 

понад 30 років 

Стаж державної служби 

 

13 р. 01 м. 29 дн. (на 25.04.2016 р.) 

Депутат ради 

(найменування ради) 

 

обирався депутатом Печерської районної у  

м. Києві ради трьох скликань 

 Стягнення 

(які, ким і за що накладені) 

не має 

 



 

     ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

11.1981 – 11.1983 проходження військової служби в Збройних Силах; 

 

09.1983 – 06.1988 студент Київського торговельно-економічного інституту; 

 

08.1988 – 10.1992  старший товарознавець, заступник директора Комбінату 

громадського харчування “Виставковий”, м.Київ; 

 

10.1992 – 05.1994  

 

заступник генерального директора орендно-виробничого 

комерційного підприємства  “Веста”, м. Київ; 

 

05.1994 – 11.2003   

 

інженер 2 категорії, начальник ЖЕК 302 Державного 

комунального підприємства по утриманню будівель, споруд 

та прибудинкової території Печерського району м.Києва; 

 

11.2003 – 01.2011 директор комунального підприємства по утриманню та 

експлуатації житлового фонду “Липкижитлосервіс”  

Печерського району м. Києва; 

 

01.2011 – 10.2012 перший заступник голови Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації, м. Київ; 

 

10.2012 – 12.2014 директор Департаменту земельних відносин, державних 

закупівель та видавничої діяльності Фонду державного майна 

України, м. Київ; 

 

12.2014 – 02.2016 заступник генерального директора ПАТ “Вторес”, м. Київ; 

 

02.2016 – 04.2016  заступник голови правління, в.о. голови правління 

 ПАТ “Укрпапірпром”; 

 

04.2016 – 04.2016 заступник начальника управління-начальник відділу 

організаційно - документального забезпечення діяльності 

Київського міського голови управління організаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Київського міського 

голови (патронатної служби) апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації);   

 

04.2016 до ц. часу директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

 
 


