
               Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства 
"Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Шевченківського району» м. Києва та згідно з рішенням конкурсної комісії  (Протокол № 6/2018 від 24.04.2018 р.)  

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. Слабенький Володимир 
Миколайович 

1982р.н.   
 

Дата подання 
документів.06.04.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Державний 
університет 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій,  
 
Рік закінчення - 2005 
 
Кваліфікація – 
інженер 
телекомунікацій  
 
 

Загальний стаж роботи  - 17 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 2 роки 
 
09.02.2000 – 31.08.2000 – Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційна дільниця по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них» Залізничного 
району м. Києва, асфальтобетонник. 
 
01.09.2000 – 01.01.2002 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційна дільниця по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них» Залізничного 
району м. Києва, дорожній робітник. 
02.01.2002 – 30.11.2003 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
сторож. 

Громадською діяльністю 
не займався, членом 

політичних партій не був 

Допущений до участі в 
Конкурсі 

 



 
01.12.2003 – 10.10.2005 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
майстер. 
 
11.10.2005 – 23.11.2015 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
старший майстер. 
 
24.11.2015 – 19.01.2016 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
начальник дільниці по утриманню 
автошляхів та споруд на них. 
 
20.01.2016 – 16.09.2016 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
начальник служби утримання 
автомобільних шляхів та споруд на 
них. 
 
01.09.2017 - 31.10.2017 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-



експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
начальник служби утримання 
автомобільних шляхів та споруд на 
них. 
 
01.11.2017  по теперішній час - Києво-
Святошинське дорожньо-
експлуатаційне управління, головний 
інженер 

2. Гузема 
Володимир Анатолійович 

1970 р.н.   
Дата подання 

документів.19.04.2018.2017 

Освіта вища повна, 
магістр 
 
Харківський інститут 
радіоелектроніки,  
Факультет – 
Конструювання та 
виробництво 
радіоелектронної 
апаратури; 
Спеціальність: 
інженер-конструктор – 
технолог. 
Рік закінчення - 1992  
 
Міжнародна академія 
управління 
персоналом. Інститут 
права. 
Факультет: 
Господарське та 
трудове право; 
Спеціальність: 
Магістр права; 
Рік закінчення – 2000 
 
 
Харківський 

Загальний стаж роботи  - 24 роки 9 
місяців 
Стаж роботи на керівних посадах – 24 
роки 9 місяців 
 
07.09.1992 – 25.12.1996 – 
Світловодське виробниче об’єднання 
«Олімп», майстер цеха. 
 
25.12.1996 – 31.10.2001 – Акціонерне 
товариство закритого типу 
«Агротехкомплект», директор 
 
01.11.2001 – 19.07.2002 – 
Світловодська районна державна 
адміністрація, перший заступник 
Голови. 
 
15.08.2002 – 28.04.2011 – Служба 
автомобільних доріг у Чернігівській 
області, заступник начальника. 
 
26.07.2011 – 17.09.2013 – Приватне 
акціонерне товариство «Менське 
ШРБУ – 82», заступник директора. 
 

Громадською діяльністю 
не займався, членом 

політичних партій не був 

.2Допущений до участі в 
Конкурсі 

017 



національний 
автодорожній 
Університет 
Факультет: 
Автомобільні дороги і 
аеродроми; 
Спеціальність: 
Магістр з будівництва; 
Рік закінчення: 2003 
 
 

18.09.2013 – 27.05.2015 - Служба 
автомобільних доріг у Чернігівській 
області, заступник начальника. 
27.05.2015 – 21.09.2017 - Служба 
автомобільних доріг у Чернігівській 
області, начальник. 
 
21.03.2018 - Комунальне підприємство 
«Шляхово - експлуатаційне 
управління з ремонту й утримання 
автомобільних доріг і споруд на них 
Шевченківського району» м. Києва, 
заступник начальника з експлуатації 
автомобільних доріг. 
 
Розпорядженням Київського міського 
голови від 10.04.2018 № 228 «Про 
виконання обов’язків  начальника 
комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на 
них Шевченківського району» м. 
Києва, виконання обов’язків 
начальника даного підприємства 
покладено на Гузему Володимира 
Анатолійовича. 
 

 



               Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства 
"Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Шевченківського району» м. Києва та згідно з рішенням конкурсної комісії  (Протокол № 9/2018 від 26.06.2018 р.)  

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 Безкоровайний Андрій 
Анатолійович 

1968 р.н.   
 

Дата подання 
документів.22.06.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Полтавський 
державний 
педагогічний 
університет імені В.Г. 
Короленка,  
 
Рік закінчення - 1992 
 
Спеціальність - 
«Історія і радянське 
право» 
 
Полтавський 
університет споживчої 
кооперації України  
 
Рік закінчення - 2008 
 
Спеціальність -  
«Міжнародна 
економіка» 
 

Загальний стаж роботи  - 27 років 
 
Стаж роботи на керівних посадах - 15 
років. 
 
12.01.1985 - 31.08.1985 - Середня 
школа №4, м. Полтава, лаборант.  
 
01.09.1985 - 15.08.1992 - Полтавський 
державний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка, студент. 
 
05.1987 - 04.1989 - служба в збройних 
силах СРСР, старший сержант запасу. 
 
17.11.1992 - 07.06.1993 - Полтавський 
обласний учбовий центр підготовки, 
підвищення кваліфікації незайнятого 
населення, юрисконсульт. 
 
 08.06.1993 - 23.10.1994 - ТОВ 
«Гріада», м. Полтава,  юрисконсульт.  
 

Виконую громадську 
роботу з 2009 року по 
теперішній час, почесний 
президент федерації айкідо 
і будо в Полтавській 
області.  

Допущений до участі в 
Конкурсі 



 
 
З 01.09.02016 по 
теперішній час 
навчаюсь в 
Національній академії 
державного 
управління при 
Президентові України  
 
Факультет - «Вищі 
керівні кадри» 

28.10.1994 - 27.12.1994 - Мале 
підприємство «Карма», м. Полтава, 
юрисконсульт. 
 
 03.01.1995 - 27.02.1996 - Приватне 
мале підприємство «Бізнес-Аудит»,  
м. Харків, провідний юрист-експерт. 
 
01.03.1996 - 04.02.1997 - Спільне 
Українсько-Ірландське підприємство 
«Камко ЛТД», м. Полтава, начальник 
юридичного відділу. 
 
11.02.1997 - 12.09.1999 - ТОВ «Карма 
- КТК ЛТД», м. Полтава, юрист. 
 
01.11.1999 - 30.08.2001 - ПП «Арт»,  
м. Полтава, виконавчий директор. 
 
01.09.2001 - 21.08.2003 - ПП «Босс»,  
м. Полтава, директор. 
 
03.07.2006 - 19.11.2007 - ТОВ «Фірма 
ВАЖЕ», м. Полтава,  перший замісник 
директора. 
 
20.11.2007 - 16.01.2008 - Публічне 
акціонерне товариство Кременчуцька 
виробничо-торговельна фірма 
«Кремтекс», м. Кременчук,  заступник 
генерального директора по фінансам. 
 
17.01.2008 - 28.10.2013 - Публічне 
акціонерне товариство Кременчуцька 
виробничо-торговельна фірма 
«Кремтекс», м. Кременчук, голова 
правління - генеральний директор. 
 



 
 
05.05.2016 - 27.02.2018 - 
Кременчуцька районна державна 
адміністрація, м. Кременчук, голова 
Кременчуцької районної державної  
адміністрації. 
 

2 Головін Роман 
Григорович 

 
1975 р.н. 

 
Дата подання 

документів 22.06.2018 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 – 

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 – аппарат 
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», директор 

Громадською діяльністю 
не займався, членом 

політичних партій не був

Допущений до участі в 
Конкурсі 



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

 
 
 
 
 

3 Гузема 
Володимир Анатолійович 

1970 р.н.   
Дата подання документів 

25.06.2018 

Освіта вища повна, 
магістр 
 
Харківський інститут 
радіоелектроніки,  
Факультет – 
Конструювання та 
виробництво 
радіоелектронної 
апаратури; 
Спеціальність: 
інженер-конструктор – 
технолог. 
Рік закінчення - 1992  
 
Міжнародна академія 
управління 
персоналом. Інститут 
права. 
Факультет: 

Загальний стаж роботи  - 24 роки 9 
місяців 
Стаж роботи на керівних посадах – 24 
роки 9 місяців 
 
07.09.1992 – 25.12.1996 – 
Світловодське виробниче об’єднання 
«Олімп», майстер цеха. 
 
25.12.1996 – 31.10.2001 – Акціонерне 
товариство закритого типу 
«Агротехкомплект», директор 
 
01.11.2001 – 19.07.2002 – 
Світловодська районна державна 
адміністрація, перший заступник 
Голови. 
 

Громадською діяльністю 
не займався, членом 

політичних партій не був 

Допущений до участі в 
Конкурсі 



Господарське та 
трудове право; 
Спеціальність: 
Магістр права; 
Рік закінчення – 2000 
 
 
Харківський 
національний 
автодорожній 
Університет 
Факультет: 
Автомобільні дороги і 
аеродроми; 
Спеціальність: 
Магістр з будівництва; 
Рік закінчення: 2003 
 
 

15.08.2002 – 28.04.2011 – Служба 
автомобільних доріг у Чернігівській 
області, заступник начальника. 
 
26.07.2011 – 17.09.2013 – Приватне 
акціонерне товариство «Менське 
ШРБУ – 82», заступник директора. 
 
18.09.2013 – 27.05.2015 - Служба 
автомобільних доріг у Чернігівській 
області, заступник начальника. 
27.05.2015 – 21.09.2017 - Служба 
автомобільних доріг у Чернігівській 
області, начальник. 
 
21.03.2018 - Комунальне підприємство 
«Шляхово - експлуатаційне 
управління з ремонту й утримання 
автомобільних доріг і споруд на них 
Шевченківського району» м. Києва, 
заступник начальника з експлуатації 
автомобільних доріг. 
 
10.04.2018 по теперішній час - 
виконувач обов’язків начальника  
комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на 
них Шевченківського району» м. 
Києва 

4 Дібрівний Максим 
Вікторович 

1978 р.н.   
 

Дата подання   документів. 
        25.06.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецький 
Державний інститут 
штучного інтелекту 
 

Загальний стаж роботи  -  понад 12 
років 
Стаж роботи на керівних посадах –  10 
років 
01.08.2001 - 31.10.2001- Бухгалтер 1 
категорії, ДП «Донецьке 
шахтопрохідницьке управління по 

Громадською діяльністю 
не займався, членом 

політичних партій не був

Допущений до участі в 
Конкурсі 



Рік закінчення – 
2001, 2004  
 
Кваліфікаційний 
рівень – економіст  
 
Спеціальність – 
економічна 
кібернетика, 
автоматизовані 
системи управління 
 
 

бурінню стволів і свердловин» 
17.01.2005 - 16.03.2010 - Директор 
відділення, ПАТ КБ «Правекс-Банк» 
07.04.2010 - 11.01.2011 - Начальник 
відділення, ПАТ «Банк Національний 
Кредит» 
28.03.2011 - 12.08.2011 - Начальник 
відділення, ПАТ «Плюс Банк» 
15.08.2011 - 22.10.2015 - Директор 
регіонального управління, ПАТ 
«Комерційний Банк «Фінансова 
Ініціатива» 
27.10.2015 - 23.05.2016 - Начальник 
управління страхування, ПРАТ 
«Страхова Компанія Еталон» 
24.05.2016 - 16.06.2017 - Начальник 
управління, ПАТ «Комерційний Банк 
«Фінансова Ініціатива» 
11.01.2016 - 01.08.2017 - Директор (за 
сумісництвом), ТОВ «Фінтрейдинг» 
На даний час тимчасово не працює. 

5 Слабенький Володимир 
Миколайович 

1982р.н.   
 

Дата подання 
документів.30.05.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Державний 
університет 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій,  
 
Рік закінчення - 2005 
 
Кваліфікація – 
інженер 
телекомунікацій  
 
 

Загальний стаж роботи  - 17 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 2 роки 
 
09.02.2000 – 31.08.2000 – Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційна дільниця по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них» Залізничного 
району м. Києва, асфальтобетонник. 
 
01.09.2000 – 01.01.2002 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційна дільниця по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них» Залізничного 
району м. Києва, дорожній робітник. 
02.01.2002 – 30.11.2003 - Комунальне 

Громадською діяльністю 
не займався, членом 

політичних партій не був 

Допущений до участі в 
Конкурсі 



підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
сторож. 
 
01.12.2003 – 10.10.2005 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
майстер. 
 
11.10.2005 – 23.11.2015 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
старший майстер. 
 
24.11.2015 – 19.01.2016 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
начальник дільниці по утриманню 
автошляхів та споруд на них. 
 
20.01.2016 – 16.09.2016 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 



начальник служби утримання 
автомобільних шляхів та споруд на 
них. 
 
01.09.2017 - 31.10.2017 - Комунальне 
підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них» 
Солом’янського району м. Києва, 
начальник служби утримання 
автомобільних шляхів та споруд на 
них. 
 
01.11.2017  по теперішній час - Києво-
Святошинське дорожньо-
експлуатаційне управління, головний 
інженер 

 


