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на виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчого

органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii)
С. Ситнiченка вiд l2.0'l .2019 Ns290а(з) Управлiнням екологii та природних
pecypciB виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (китвськоi Micbkoi

державноi адмiнiстрацiТ) (дмi Управлiння) розглянуто Ваш запит щодо
надання бiографiчноi довiдки заступника нача,.lьника Управлiння - нача,.rьника

вiддiлу зелених насаджень Управлiння - Короля О.В.
Король Олексiй Валентинович, 1988 року народження, ocBiTa вища. У

2011 роцi закiнчиВ Нацiоншrьний унiверситет державноi податковоi служби
УкраrЪи за спецiальнiстю - <Правознавство)), у 2015 роцi закiнчив аспiрантуру
Iнституту телекомунiкацiй i глобального iнформацiйного простору

Нацiональноi академii наук УкраiЪи за спецiальнiстю - <Iнформачiйнi

технологii>>.

Професiйний досвiд:
у 2011-2012 рр. Король О.В. праuював юрисконсультом ТоВ (BIPT-

ПРо). З 2013 по 2014 рр. працював в Апаратi ВерховноТ Ради Украiни, З

листопада по грудень 2О14 р. працював головним спецiа.,riстом сектору екологii

Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.
З грулня 2014 р. по грудень 2017 р. працював на рiзних посадах:

головногО спецiалiста секторУ екологiчноi експертизи та монiторинry;
заступника начаJIьника Управлiння - нача,'Iьника вiддiлу регулювання зелених

насаджень Управлiння екологii та природних pecypciB !,епартаменту мiського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii).
З 02 сiчня 20l8 р, по 11 липня 2019 р. працював в Управлiннi екологii та

природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиТвськоi

,iciKoT державноi адмiнiстрачii) на рiзних посадах: начаlьника вiддiлу



реryлювання зелених насаджень; начаJlьника вiддiлу оцiнки впливу на

довкiлля; заступника начшIьника Управлiння - начfu,lьника вiддiлу реryлювання
зелених насаджень.

одночасно iнформуемо, що l1 липня 2019 року Короля о.В. звiльнено з

займаноi посади вiдповiдно до поданоi заяви.
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