АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Майоров Вадим Юрійович. Громадянин України.
Народився у місті Києві 23.11.1975 р.
2016 - 2019 Національна академія державного управління при Президентові України,
(НАДУ) м. Київ.
Здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність: «Публічне
управління та адміністрування», диплом з відзнакою.
1992 1997 «Європейський університет фінансів, інформаційних систем,
менеджменту і бізнесу» (ЕУФИМБ) м. Київ за спеціальністю «менеджмент у
виробничій сфері», економіст.
Курси, тренінги, сертифікати:
Інститут політичної освіти (ІПО) - 2 сертифікати проекту «Європа на власні очі».
Проект передбачає ознайомлення з практичними досягненнями у сфері місцевого
самоврядування, побудови громадянського суспільства, інноваційного розвитку країн
ЄЄ (парламенти країн, місцеві органи влади, провідні громадські організації,
правоохоронні органи, європейські інституції).
Інститут Політичної Освіти та Національний Фонд на Підтримку Демократії
(N 3110031 Епсіоіутепі: іог Б етосгасу) семінар для депутатів місцевих рад в рамках
проекту «Прозора та підзвітна місцева влада»
Моя професійна і трудова діяльність:
2014-2016 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, начальник
відділу з питань оренди та майна комунальної власності. Присвоєно 6 ранг державного
службовця. Звільнений із займаної посади у зв’язку із ліквідацією відділу.
2008-2011 ТОВ «Трейд-Імпекс», заступник директора.
2002-2005 ТОВ «Металлсервис-Лтд», заступник директора.
2000-2002 ТОВ «Металлсервис-Лтд», начальник торгового відділу.
1988-1999 ПП «РІКАМБІ», менеджер з продажу.
1997-1998 ТОВ «Імпульс», менеджер.
Громадська діяльність:
2016 - 2019 Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації. Секретар комітету Громадської ради з питань земельних ресурсів,
будівництва та архітектури.
2013 - 2014 Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації.
2010 - 2015 Депутат Обухівської міської ради шостого скликання. Член постійної
комісії з питань законності та правопорядку.
2006 - 2010 виконавчий комітет Обухівської міської ради. Відзначений подякою
Обухівським міським головою за активну громадську діяльність та вагомий внесок в
розвиток місцевого самоврядування.
Одружений: дружина - Майорова Ірина Геннадіївна, 1976 р.н.
Проживаю в Україні з народження. Домашня адреса: 02183, м. Київ, б-р. Перова, буд.
50. корпус Б, кв.89.
Контактний телефон: 097-532-62-19, е-таіі: утауогоу2006@икг.пеІ
Я та мої рідні до кримінальної відповідальності не притягувалися та судимі не були.
«26» квітня 2019 р.

