
НОВИЦЬКИЙ Дмитро 

Юрійович –  

 

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 06 грудня 2012 року 

Громадянство України  з 13.11.1991 року 

Число, місяць і рік народження 03 березня 1965 року 

Місце народження місто Київ 

Освіта (освітньо-

кваліфікаційний рівень, повне 

найменування навчального 

закладу, дата закінчення, 

спеціальність та кваліфікація) 

повна вища, Київський політехнічний інститут, у 1993 р.,  

радіотехніка, радіоінженер; Національну академію 

державного управління при Президентові України, у 2007 р., 

магістр державного управління  

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами 

(якими, якою мірою) 

українською, російською – вільно;  

німецькою – читає та перекладає зі словником 

Нагороди, почесні звання  відзнакою Київського міського голови - нагрудний знак «Знак 

пошани» (2003 р.); Почесною грамотою Міністерства  

з питань житлово-комунального господарства (2009 р.); 

Подякою Державної житлово-комунальної інспекції у 

Київській обл. (2010 р. - двічі). 

Прийняття Присяги 

державного службовця (дата 

прийняття) 

 

13.12.2001 р. 

Ранг державного службовця 

(дата присвоєння) 

5 ранг     (25.03.2002 р) 

Загальний стаж роботи понад 32 роки  

Стаж державної служби 15 р.02 міс.01 дн. (станом на 01.06.2015 р.) 

Депутат ради 

(найменування ради) 

депутат Вишгородської міської ради Київської обл. 

Стягнення  

(які, ким і за що накладені) 

не має 

 

 

 

 



 

Трудова діяльність 
 
 
 

09.1980 –  06.1984 студент Київського технікуму радіоелектроніки; 

 

08.1984 –  11.1984 технік Науково-дослідного інституту «Квант», м. Київ; 

 

11.1984 –  10.1986 військова служба у Збройних Силах СРСР; 

 

01.1987 –  12.1987 старший технік Науково-дослідного інституту «Квант», м. Київ; 

 

12.1987 – 07.1989 слухач підготовчого відділення, студент Київського політехнічного  

інституту, м. Київ; 

09.1989 – 06.1992 майстер дільниці, заступник начальника цеху Київського заводу «Кінап»; 

 

06.1992 – 07.1995 заступник директора Акціонерного товариства “АВЕРС”, м. Київ; 

 

07.1995 – 03.1997 директор рекламного агентства ТОВ «Телерадіокомпаня «КИЇВ»; 

 

10.1997 – 06.1999 директор рекламного агентства ЗАО «МКТ», м. Київ; 

 

07.1999 – 12.2001 директор рекламної групи «Спілка кабельного телебачення України», м. Київ 

 

12.2001 – 05.2002 завідуючий секретаріатом депутатської фракції «Єдність» Верховної Ради 

України, м. Київ; 

 

05.2002 – 02.2004 заступник міського голови виконавчого комітету Вишгородської міської ради 

Київської області, м. Вишгород; 

 

02.2004 – 09.2004 начальник відділу Міністерства транспорту України, м. Київ; 

 

01.2005 – 07.2008 заступник міського голови виконавчого комітету Вишгородської міської ради 

Київської області, м. Вишгород; 

 

07.2008– 06.2009 начальник управління Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України, м. Київ; 

 

06.2009– 08.2010 начальник Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області; 

09.2010 – 12.2012 начальник Головного управління комунального господарства виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

 (Головне управління комунального господарства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

перейменовано в Департамент житлово-комунальної інфраструктури  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

 

12.2012 до ц. часу директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури  виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
 


