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Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства "Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького 

району» м. Києва та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 2/2018 від 18.01.2018 р.) 
допущені, чи не допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 
рікнародження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–

кваліфікаційнийрівень, 
повне 

найменуваннянавчального 
закладу, дата 
закінчення, 

спеціальністьта 
кваліфікація) 

Трудовадіяльність 
(загальний стаж роботи, дані про 

досвідуправління на підприємствах, 
установахабоорганізаціяхнезалежновід форм 

власності, абов 
органахдержавноївлади, органах 

місцевогосамоврядування) 

Громадська 
робота, членство у 
політичнихпартіях

Рішеннякомісії 
щододопущенняосіб 

до участів 
Конкурсі 

1. Головін Роман 
Григорович 

 
1975 р.н. 

 
Дата подання 
документів 
11.01.2018 р 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
 
Рік закінчення -1997 р.  
 
 Спеціальність - 
«Високоефективні процеси 
обробки». 
 
Кваліфікація – «Інженер-
механік» 
 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут  
 
Рік закінчення -2000 р.  
 
 Спеціальність - «Фінанси». 
 
Кваліфікація – «Економіст-
фінансист» 

Загальний стаж роботи - понад 11 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  11 років 
 
06.05.1998 – 24.10.2001 - Золотоніський 
міськвиконком, завідувач відділом, начальник 
відділу 
 
18.04.2002 – 30.08.2002 - Золотоніський 
міськвиконком, керуючий справами 
 
01.09.2004 – 12.11.2004 – апарат Верховної ради, 
помічник консультант народного депутата України 
Бойка В.О. 
 
10.06.2005 – 31.03.2006 – Державний комітет 
України з державного матеріального резерву, 
заступник голови 
 
11.02.2011 – 28.07.2011 – Київський академічний 
театр юного глядача на Липках, заступник директора 
з фінансових питань 
 
29.08.2011 по теперішній час – ТОВ «Маруна Нью», 

Громадською 
діяльністю не 

займався, членом 
політичних партій 

не був 

Допущений до 
участі у Конкурсі 

 



 
Національна академія 
державного управління при 
Президентові  України 
 
Рік закінчення – 2004 
 
Спеціальність - «Державне 
управління». 
 
Кваліфікація – «Магістр 
державного управління» 
 

директор 

2. Волошин Анатолій 
Опанасович 

 
1960 р.н. 

 
Дата подання 
документів  
15.01.2018р. 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Міжнародний інститут 
ринкових відносин та 
підприємництва  
 
Рік закінчення -2002р. 
 
Спеціальність - «Фінанси та 
кредит» 
 
Кваліфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – понад 38 р. 
Стаж роботи на керівних посадах – 18 років 
 
 05.04.1982-26.04.2004 – майстер по ремонту доріг 
Шляхової дільниці по ремонту та утриманню шляхів 
та споруд на них Радянського району м. Києва 
  
З 22.07.1988 переведений на посаду виконроба  
 
З 1992 року працював виконробом правобережного 
мікрорайону м. Києва 
 
З 21.12.1999 переведений заступником начальника з 
виробництва 
 
З 05.11.2002 переведений головним інженером в 
Шляхової дільниці по ремонту та утриманню шляхів 
та споруд на них Радянського району, яке 
реорганізоване (рішення Київської міської ради від 
02.10.2001р. №54/14885) в ШЕУ Дарницького 
району м. Києва 
 
З 18.06.2013 переведений на контрактній основі 
начальником комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 
них Дарницького району» м. Києва 
 

Громадською 
діяльністю не 

займався, членом 
політичних партій 

не був 

Допущений до 
участі у Конкурсі 
 (за умови, що до 
02.02.2018 р. буде 

проставлена 
відмітка у 

військовому білеті 
про взяття на облік) 



З 18.06.2015 звільнений з посади начальника ШЕУ 
Дарницького району в зв’язку з закінченням терміну 
дії контракту 
 
З 18.06.2015 по теперішній час працює головним 
інженером  в ШЕУ Дарницького району м. Києва 
 

3. Сліпоконь Андрій 
Юрійович 

 
1980 р.н. 

 
Дата подання 
документів 
15.01.2018р. 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Національний транспортний 
університет 
 
Рік закінчення -2006р. 
 
Спеціальність -
«Автомобільні дороги та 
аеродроми» 
 
Кваліфікація - інженер-
будівельник. 

Загальний стаж роботи - 20 р. 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 4 років 
 
 03.12.1999-26.04.2004 – майстер ремонтно-
дорожньої дільниці ШЕУ Печерського району м. 
Києва 
 
27.04.2014-3.09.2007 – майстер по ремонту доріг 
ШЕУ Дарницького району м. Києва 
 
03.09.2007-18.06.2013 – виконроб ШЕУ Дарницького 
району м. Києва 
 
18.06.2013-19.06.2015 – головний інженер ШЕУ 
Дарницького району м. Києва. 
 
19.06.2015 по теперішній час заступник начальника з 
виробництва ШЕУ Дарницького району м. Києва 
 
 
 
 
 

Громадською 
діяльністю не 

займався, членом 
політичних партій 

не був 

Допущений до 
участі у Конкурсі 

 

= 



Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства "Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького 

району» м. Києва та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 8 від 03.11.2017 р.) 
допущені, чи не допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 
рікнародження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–

кваліфікаційнийрівень, 
повне 

найменуваннянавчального 
закладу, дата 
закінчення, 

спеціальністьта 
кваліфікація) 

Трудовадіяльність 
(загальний стаж роботи, дані про 

досвідуправління на підприємствах, 
установахабоорганізаціяхнезалежновід форм 

власності, абов 
органахдержавноївлади, органах 

місцевогосамоврядування) 

Громадська 
робота, членство у 
політичнихпартіях

Рішеннякомісії 
щододопущенняосіб 

до участів 
Конкурсі 

1. Сліпоконь Андрій 
Юрійович 

 
1980 р.н. 

 
Дата подання 
документів 
20.10.2017р. 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Національний транспортний 
університет 
 
Рік закінчення -2006р. 
 
Спеціальність -
«Автомобільні дороги та 
аеродроми» 
 
Кваліфікація - інженер-
будівельник. 

Загальний стаж роботи - 20 р. 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 4 років 
 
 03.12.1999-26.04.2004 – майстер ремонтно-
дорожньої дільниці ШЕУ Печерського району м. 
Києва 
 
27.04.2014-3.09.2007 – майстер по ремонту доріг 
ШЕУ Дарницького району м. Києва 
 
03.09.2007-18.06.2013 – виконроб ШЕУ Дарницького 
району м. Києва 
 
18.06.2013-19.06.2015 – головний інженер ШЕУ 
Дарницького району м. Києва. 
 
19.06.2015 по теперішній час заступник начальника з 
виробництва ШЕУ Дарницького району м. Києва 
 
 
 
 
 

Громадською 
діяльністю не 

займався, членом 
політичних партій 

не був 

Допущений до участі 
в конкурсі 

2. Волошин Анатолій 
Опанасович 

Освіта вища, спеціаліст 
 

Загальний стаж роботи – понад 38 р. 
Стаж роботи на керівних посадах – 18 років 

Громадською 
діяльністю не 

Допущений до участі 
в конкурсі 



 
1960 р.н. 

 
Дата подання 
документів  
27.10.2017р. 

Міжнародний інститут 
ринкових відносин та 
підприємництва  
 
Рік закінчення -2002р. 
 
Спеціальність - «Фінанси та 
кредит» 
 
Кваліфікація - економіст 

 
 05.04.1982-26.04.2004 – майстер по ремонту доріг 
Шляхової дільниці по ремонту та утриманню шляхів 
та споруд на них Радянського району м. Києва 
  
З 22.07.1988 переведений на посаду виконроба  
 
З 1992 року працював виконробом правобережного 
мікрорайону м. Києва 
 
З 21.12.1999 переведений заступником начальника з 
виробництва 
 
З 05.11.2002 переведений головним інженером в 
Шляхової дільниці по ремонту та утриманню шляхів 
та споруд на них Радянського району, яке 
реорганізоване (рішення Київської міської ради від 
02.10.2001р. №54/14885) в ШЕУ Дарницького 
району м. Києва 
 
З 18.06.2013 переведений на контрактній основі 
начальником комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 
них Дарницького району» м. Києва 
 
З 18.06.2015 звільнений з посади начальника ШЕУ 
Дарницького району в зв’язку з закінченням терміну 
дії контракту 
 
З 18.06.2015 по теперішній час працює головним 
інженером  в ШЕУ Дарницького району м. Києва 
 

займався, членом 
політичних партій 

не був 

 


