БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Волківський Ігор Андрійович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Подається на
(найменування посади)

Працює на посаді заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби
в Житомирській області

з 10,03,2017 р._______________________________________________

(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює)

Громадянство ______громадянин України з 1991 р_______________________________
Число, місяць і рік народження

22.11.1971 р

Місце народження _____ Україна, Житомирська область, м. Коростень,
(країна, область, місто, район, село)
Освіта _________ повна вища, Національний аграрний університет______
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

_____________________ 1995 р. «Лікар ветеринарної медицини»_________
навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та
______________________ 2007р. «Якість, стандартизація та сертифікація»
кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат ветеринарних наук

Володіння мовами ___________ українською, російською_______________________
(якими, рівень володіння)

Нагороди, почесні звання

не має__________________________________________

Прийняття Присяги державного службовця _____________ 10,06.1996 р______
(дата прийняття)

Ранг державного службовця ______ 6 ранг (01.05.2016 р.)______________________
(дата присвоєння)

Категорія посади державної служби
Загальний стаж

«Б»___________________________

(на дату заповнення біографічної довідки)
роботи ________________ 22 роки_______________________________

Стаж державної служби______ 20 років 9 місяців 27 днів_____________________

2

Стягнення____________ -________________________
(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність:
З 01.03.1990р. по 01.08.1990р.

Лаборант хіміко-токсикологічного відділу Коростенської

районної лабораторії______________________________________________________________
3 01.09.1990р. по 01.07.1995р.

Студент Національного аграрного університету

3 01.09.1995р. по 27.03.1996р.

Провідний ветлікар Житомирського підприємства

ветмедицини
3 27.03.1996р. по 04.01.1998р.

Провідний лікар ветеринарної медицини Управління

ветеринарної медицини з державною ветеринар-інспецією Житомирської обласної державної
адміністрації
05.06.1996р.

Присвоєно 12 ранг державного службовця

;

10.06.1996р.

Присягу державного службовця прийнято

;

3 04.01.1998 р . по 01.06.2000 р . Головний ветеринарний лікар, дєржвєтінспєктор Управління

ветеринарної медицини
державної адміністрації

з

державною

ветеринар-інспекцією

Житомирської

обласної

3 01.06.2000р. п о 31.10.2000р. Т.в.о. заступника начальника управління, заступник головного
держветінспектора Управління ветеринарної медицини з державною ветеринарінспекцією Житомирської обласної державної адміністрації
;
11.06.2000р.

Присвоєно 1 1 ранг державного службовця

;

Головний ветеринарний лікар Управління ветеринарної
ветеоинар-інспекцією Житомирської обласної державної

з 31.10.2000 р . по 10.01.2003 р .

медицини з
адміністрації

державною

3 10.01.2003р. по 01.09.2008р. Заступник начальника Житомирського обласного управління
ветеринарної медицини - заступник Головного державного інспектора ветеринарної
медицини
01.02.2003р.

Присвоєно 10 ранг державного службовця

05.05.2003р.

Присвоєно 9 ранг державного службовця

Заступник начальника Головного управління. заступник
головного державного інспектора ветеринарної медицини в Житомирській області
і
3 01.09.2008 р . по 01.03.2013 р .

з
З 01.03.2013р. по 25.04.2016р.

Заступник начальника Головного управління ветеринарної
медицини в Житомирській області- начальник управління державного контролю - заступник
головного державного ветеринарного інспектора Житомирської області___________________;
26.04.2016р. ПО 09.03.2017р.
Начальник управління безпечності харчових продуктів та
ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області_______ ;
З

05.05.2003р.___________________ Присвоєно 6 ранг державного службовця________________ ;
З
10.03.2017р.
до
цього часу Заступник начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області________________________________ _______;

Додаткова інформація

