Біографічна довідка
СКОЛОТИ ЯРОСЛАВА ЮРІЙОВИЧА
Працює

Громадянство

З 01.03.2018 на посаді заступника генерального
директора з технічних питань комунального
підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по
охороні, утриманню та експлуатації земель водного
фонду м. Києва «Плесо»
11.1991

Число, місяць і рік народження 20.07.1986
Місце народження

м.Богуслав Київської області

Повна вища,
спеціаліст, Вищий навчальний заклад «Університет
сучасних знань», 2009р.
магістр,
Національна
академія
державного
управління при Президентові України, 2018р.
Спеціальність
юрист
державне управління
Науковий ступінь, вчене звання Не має
Освіта

Володіння мовами
Нагороди, почесні звання

Українська, російська, англійська
Не має

Прийняття Присяги
державного службовця

14.10.2010

Ранг державного службовця

10 ранг (28.10.2013)
12 років 9 місяців

Загальний стаж роботи
Депутат ради

04 роки 04 місяці 08 днів
Не є депутатом ради

Стягнення

Не має

Стаж державної служби

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
09.2004 – 07.2009
04.2009-04.2010

10.2009-09.2010
10.2010-02.2011

02.2011-06.2011

Навчання
в
Вищому
навчальному
«Університет сучасних знань»
ТОВ «БДО Лігал Україна», м.Київ, юрист

закладі

ТОВ «Пірсон рефракторіс Україна», м.Донецьк,
директор (за сумісництвом)
Державна інспекція з контролю за використанням
та охороною земель, м.Київ, головний спеціаліст
відділу
правового
забезпечення
та
адміністративного провадження
Управління Держкомзему у Київській області,

2

м.Київ, головний спеціаліст відділу оперативного
реагування
06.2011-06.2012
Головне управління держкомзему у місті
Севастополі, м.Севастополь, головний спеціаліст
відділу оперативного реагування, завідувач сектору
оцінки та ринку земель
09.2012-07.2013
ТОВ
«Проектно-вишукувальне
підприємство
«Проект», м.Київ, заступник директора
10.2013-11.2013
Головне
управління
держземагенства
у
Кіровоградській області, м.Кіровоград, провідний
спеціаліст
відділу
державного
земельного
кадастру, начальник управління розпорядження
землями державної власності та державної
землевпорядної експертизи
11.2013-06.2016
Головне управління держземагенства у Черкаській
області, м.Корсунь-Шевченківський, начальник
відділу
держземагенства
у
КорсуньШевченківському районі Черкаської області
07.2016-05.2017
Державне
підприємство
«Лісогосподарський
інноваційно-аналітичний
центр»,
м.Київ,
заступник генерального директора з інноваційноаналітичних питань
09.08.2017- по теперішній час Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації
земель водного фонду м.Києва «Плесо», начальник
виробничо-технічного
відділу,
заступник
генерального директора з технічних питань

