
 

Біографічна довідка  

 

КАНДИБОР 

Руслан  Васильович 

  

Працює З 01 вересня 2021 року – директором Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік 

народження 

08 червня 1977 року  

 

Місце народження  Україна, с. Оброшине Пустомитівського району 

Львівської області. 

Освіта повна вища, 1999 р., Державний університет «Львівська 

політехніка», технологія будівельних конструкцій 

виробів і матеріалів, спеціаліст; 2017 р., Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 

правознавство, магістр; 2018 р., Львівський 

регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України, державне управління, магістр  

Науковий ступінь, 

вчене звання 

не має 

Володіння мовами українською, російською, польською – вільно,  

німецькою – зі словником 

Нагороди, почесні 

звання 

Подяка Центральної виборчої комісії, 2014 рік; 

Подяка Державного агентства автомобільних доріг 

України (Укравтодор), 2018 рік; 

Подяка начальника цивільного захисту Франківського 

району м. Львова – Голови РДА, 2019 рік. 
 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

01.09.2021 року 

Ранг державного 

службовця 

6  ранг (02.11.2021) 

Загальний стаж 

роботи 

22 р. 08 м. 18 д. (станом на 01.07.2022) 

Стаж державної 

служби 

07 р. 01 м. 07 д. (станом на 01.07.2022) 



Депутат ради не обирався 

 

Стягнення немає 
 

Трудова діяльність 
 

08.1998 – 05.1999  виконроб дочірнього підприємства «Ольвія»;  

 

05.1999 – 04.2000 виконроб ЗАТ будівельно-ремонтна фірма «Бізон»; 

 

05.2000 – 01.2004 виконроб ТОВ «Магік»; 

 

02.2004 – 11.2007 виконроб підприємства «Гарант» УТОГ; 

 

02.2008 – 02.2010 головний інженер ТОВ «Компанія БІК»; 

 

02.2010 – 06.2010 начальник відділу комунального господарства Франківської 

районної адміністрації Львівської міської ради; 

  

06.2010- 11.2011 заступник голови райдержадміністрації з питань житлово-

комунального господарства Франківської районної 

адміністрації Львівської міської ради; 

 

11.2011 – 12.2015 голова Франківської районної адміністрації Львівської 

міської ради; 

  

12.2015 – 12.2015 заступник начальника Служби з фінансово-економічних 

питань Служби автомобільних доріг у Львівській області; 

  

12.2015 – 11.2017 начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області; 

  

02.2018 – 12.2019 начальник відділу з організації безпеки дорожнього руху 

Служби автомобільних доріг у Львівській області; 

  

01.2021 – 02.2021 начальник відділу патронатної служби Львівської обласної 

ради; 

 

02.2021 – 08.2021 керуючий справами Львівської обласної ради; 

 

09.2021 – до 

цього часу 

директор Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 
 

 


