
Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади директора комунального підприємства "Дирекція 

будівництва шляхово – транспортних споруд м. Києва» та згідно з рішенням конкурсної комісії  

(Протокол № 2/2019 від 25.02.2019 року ) допущені, чи не допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 

рік народження, 

дата подання 

документів 

Освіта 

(освітньо–кваліфікаційний 

рівень, повне 

найменування навчального 

закладу, дата 

закінчення, спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 

(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, 

установах або організаціях незалежно від 

форм власності, або в 

органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська 

робота, 

членство у 

політичних 

партіях 

Рішення 

комісії 

щодо 

допущення 

осіб до 

участі в 

Конкурсі 
1. Лісневський Роман 

Сергійович 

 

1983 р.н. 

 

Дата подання документів 

13.02.2019. 

Освіта вища 

 

Національна академія внутрішніх 

справ України 

 

Рік закінчення – 2005 

 

Спеціальність: правознавство; 

Кваліфікація: юрист 

Загальний стаж роботи  - понад 16 років   

Стаж роботи на керівних посадах – понад 8 

років 

 

01.08.2000 – 20.07.2004 – проходив службу в 

управлінні податкової міліції державної 

податкової адміністрації в Житомирській 

області 

 

04.01.2005 – 29.01.2007 – інженер відділу 

контролю за збором грошових коштів та роботи 

з дебіторами ВАТ ЕК «Житомиробленерго» 

 

12.03.2008 – 27.09.2010 – економіст І категорії 

сектору планування та аналізу економічної 

діяльності планово – економічного відділу 

відокремленого підрозділу 

«Головдерженергонагляд» ДП «НЕК 

«Укренерго» 

 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

Допущений 

до участі в 

конкурсі 



28.09.2010 – 31.08.2011 – заступник начальника 

планово – економічного відділу КП «Дирекція 

будівництва шляхово – транспортних 

споруд м. Києва» 

 

01.09.2011 по даний час – перший заступник 

директора КП «Дирекція будівництва 

шляхово – транспортних споруд м. Києва» 

 

2. Харнам Михайло 

Володимирович 

 

1977 р.н.   

 

Дата подання документів 

13.02.2019. 

Освіта вища 

 

Харківський національний 

економічний університет 

 

Рік закінчення – 2011 

 

Спеціальність: економіка і 

підприємництво; 

Кваліфікація:  спеціаліст з обліку і 

аудиту 

 

 

Загальний стаж роботи  - понад 24 роки  

Стаж роботи на керівних посадах – понад 20 

років  

 

04.10.1994 – 05.09.1998 – виконроб 

кооперативу «Побут» 

 

10.09.1998 – 01.09.2000 – заступник 

директора ПП «Будівельник» 

 

01.09.2000 – 05.11.2018 – директор ТОВ 

«Будівельник» 

 

12.11.2018 по даний час - заступник 

директора  з підготовки будівництва КП 

«Дирекція будівництва шляхово – 

транспортних споруд м. Києва» 

 

з 13.11.2018 – виконувач обов’язків 

директора КП «Дирекція будівництва 

шляхово – транспортних споруд м. Києва» 

 

 
 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

Допущений 

до участі в 

конкурсі 

 




