
Біографічна довідка 
Гутцайт Вадим Маркович 

Пpацює   з 26 червня 2018 року директор Департаменту  
молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

 

Громадянство 
  

українець з 13.11.1991  
 

Число, місяць і рік 
народження 

  

07 жовтня 1971 року 

 

Місце народження 
  

місто Київ 
 

Освіта  повна вища, Київський державний інститут 
фізичної культури 1993 рік‚ фізична культура,  
викладач-тренер з фехтування  

Науковий ступінь, 
вчене звання 

 не має 

 

Володіння мовами 
  

українською, російською, англійською вільно  

 
Нагоpоди, почесні 
звання  

  
«Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту України», 2004 р.; орден «За заслуги» ІІІ 
(1997 р.), ІІ (2008 р.), І (2012 р.) ступенів 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

 05 вересня 2017 року  

 

Ранг державного 
службовця 

  

6 ранг (16.01.2018) 

 

Загальний стаж роботи 
  

32 р. 04 м. (станом на 26.12.2018) 
 

Стаж державної служби 
  

09 р. 06 м. (станом на 26.07.2018) 
 

Депутат ради 
  

не обирався 
 

Стягнення 
  

не мав 
 

 
Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

 
з 01.1986 до 01.1988 

 

інструктор по спорту, інструктор з фізичної 
культури і спорту (фехтування) Київської 
міської ради «Динамо»; 

з 01.1988 до 04.1991  інструктор фізичної культури Державного 
комітету УРСР по фізичній культурі і спорту; 



з 04.1991 до 11.1991  спортсмен-інструктор збірної команди СРСР з 
фехтування Державного комітету УРСР у 
справах молоді, фізичної культури і спорту; 

з 12.1991 до 12.1991  спортсмен-інструктор збірної команди СРСР з 
фехтування Київського міськспорткомітету; 

з 01.1992 до 12.1995  спортсмен-інструктор штатної збірної команди 
України з фехтування Київського 
міськспорткомітету; 

з 11.1993 до 08.2002  служба у Збройних Силах України; 

з 09.2002 до 02.2010 

 

 головний тренер збірної команди України з 
фехтування Держкомспорту України; 

з 02.2010 до 12.2010 

 

 генеральний директор Державного підприємства 
«Олімпійський навчально-спортивний центр»; 

з 12.2010 до 04.2012 
 

 виконавчий директор Державного підприємства 
«Олімпійський навчально-спортивний центр» 
Державного підприємства «Об’єднання 
спортивно-господарських споруд»; 

з 02.2012 до 05.2012 

 

 виконуючий обов’язки генерального директора 
Держаного підприємства «Олімпійський 
навчально-спортивний центр «Конча-Заспа»; 

з 05.2012 до 05.2017 

 

 генеральний директор Держаного підприємства 
«Олімпійський навчально-спортивний центр 
«Конча-Заспа»; 

з 05.2017 до 09.2017 

 

 виконуючий обов’язки генерального директора 
Держаного підприємства «Олімпійський 
навчально-спортивний центр «Конча-Заспа»; 

 

з 09.2017 по 06.2018 

 

 заступник директора Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту - начальник управління 
молоді та спорту Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

з 06.2018 по цей час  директор Департаменту молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

 


