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

Відомості про осіб,
які претендують на зайняття посади директора ритуальної служби
спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій»
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 2/2017 від 17.03.2017 р.)
допущені, чи не допущені до участі в Конкурсі
№
п/
н

1.

ПІБ,
рік народження,
дата подання
документів
Башук
Олександер
Григорович

Освіта
(освітньо–кваліфікаційний рівень, повне
найменування навчального закладу, дата
закінчення, спеціальність та
кваліфікація)
 Вища,
Київський університет імені Тараса
Шевченка, 1997 р., правознавство,
юрист.

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

Загальний стаж роботи майже 22 роки.
Стаж роботи на керівних посадах становить майже 7 років:
07.1992 – 08.1997 – Голова Секретаріату Українського Національного
Комітету Молодіжних Організацій; Голова Міжнародної Канцелярії
Українського Національного Комітету Молодіжних Організацій;
Голова Правління Київської Асоціації Студентських Клубів;
05.2014 – 12.2015 – заступник директора з фінансово–господарської
та кадрової роботи Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного.

1988 р. – співпраця з
Українською Гельсінською
спілкою; 1989 р. – створення
Народного Руху України в
Херсоні; 2000–2001 рр. –
очолював гурт «Самостійна
Україна»; член політичних
партій:Народний Рух України
(1990–2002 рр.), ВО
«Свобода» (2002–2007 рр).
З 2007 р. керівник
Адвокатського об’єднання
«Український Адвокат»
не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

З 04.2017 – до ц. ч. заступник директора з фінансово–господарської та
кадрової роботи Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного.

2.

3.

Безрідний
Руслан
Євгенійович

 Повна вища,
Черкаський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ),
2007 р., «Фінанси», магістр з фінансів.

Загальний стаж роботи майже 6 років (дані трудової книжки).
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 2 роки:
03.2012 – 07.2012 – Керівник філії № 10 в м. Києві ТОВ «Ізі кредит»;
10.2012 – 09.2014 – генеральний директор ТОВ «Оціночна компанія
«Прайм».

Бондар
Олександр
Іванович

 Повна вища,
Харківська національна академія
міського господарства, 2005 р.,
«Електричний транспорт», спеціаліст,
інженер–електромеханік.

Загальний стаж роботи понад 28 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить 21 рік:
03.1992 – 03.2000 – бригадир, ст. прораб Малого підприємства «Єна»;
04.2000 – 04.2005 – заступник директора по виробництву ПП
«Євробуд–ВВ»;
05.2005 – 07.2009 – директор КП Підрядне спеціалізоване ремонтно–
будівельне управління;
06.2011 – 05.2013 – головний інженер КП «Київське комунальне
автотранспортне підприємство № 2737».
На даний час тимчасово не працює

допущено до
участі в Конкурсі
(не подав конкурсні
пропозиції,
з Конкурсу вибув)

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

4.

5.

Бучек
Юлія
Володимирівна

Василенко
Анатолій
Петрович

6.

Ващенко
Тетяна
Володимирівна

7.

Вдовіко
Дмитро
Васильович

8.

Дашуков
Ігор
Якович

 Повна вища,
Київський національний торговельно–
економічний університет, 2004 р.,
«Економіка підприємства», спеціаліст з
економіки підприємства.
 Український фінансово–
економічний інститут, 1996 р., «Фінанси
підприємств», молодший спеціаліст,
бухгалтер–економіст.
 Вища,
Національна академія Прикордонних
військ України ім. Б. Хмельницького,
1999 р., службово–бойове застосування
та управління діями частин та з’єднань
Прикордонних військ України, офіцер
військового управління оперативно–
тактичного рівня.
Вище прикордонне командне
училище, 1981 р., загальновійськовий
командир з вищою освітою.
 Повна вища,
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут», 2007 р., спеціаліст,
«Правознавство», юрист.
 Вища, Київський державний
педагогічний інститут іноземних мов,
1993 р., іноземна мова, вчитель
англійської мови;
Київський державний ім. Т.Г.
Шевченка, 1986 р., прикладна
математика, математик.
 Підвищення кваліфікації 2003 р.
пройшов підготовку по установці, пусконалагодженню,сервісному обслуговуванню у Великобританії з випуску кремаційних печей, сміттєспалювальних печей.
 Вища,
Київський автомобільно–дорожний
інститут, 1989 р., автомобілі і
автомобільне господарство, інженер–
механік.

Загальний стаж роботи понад 10 років.
Стаж роботи на керівних посадах відсутній.

не займалася,
не перебувала

не займався,
не перебував

не допущено до
участі в Конкурсі
за відсутності
належного
досвіду
управління на
підприємствах,
установах або
організаціях
допущено до
участі в Конкурсі

не займалася,
не перебувала

допущено до
участі в Конкурсі

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

08.1999 – 12.2016 – Фізична особа – підприємець.
На даний час тимчасово не працює.

Загальний стаж роботи понад 40 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить майже 30 років:
08.1981 – 08.2003 – військова служба на офіцерських посадах у ПВ
СРСР і України, в т. ч. в апараті Держкомкордону та Державної
прикордонної служби України;
08.2003 – 04.2004 – начальник охорони групи об’єктів ТОВ «Ріттер»;
06.2004 – 08.2009 – директор ТОВ «Булат».
03.2013 – 09.2015 – інспектор з кадрів, інженер з нормування праці
планово-економічного відділу РС СКП «Київський крематорій».
З 06.2016 – до ц. ч. – провідний інспектор Окремої комендатури
охорони і забезпечення Адміністрації Державної прикордонної
служби України.
Загальний стаж роботи понад 9 років (дані трудової книги).
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 3 роки:
08.2009 – 12.2012 – керівник сектору відділу по претензійно-позовній
роботі ТОВ «Еколл».
З 03.2013 – до ц. ч. – Фізична особа – підприємець.
Загальний стаж роботи майже майже 30 років .
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 4 роки:
01.2011 – 12.2015 – головний інженер РС СКП «Київський
крематорій».
На даний час тимчасово не працює.

Загальний стаж роботи майже 29 років, в т.ч. понад 20 років – у сфері
надання ритуальних послуг.
Стаж роботи на керівних посадах становить 4 роки:
04.2013 – 03.2014 – заступник директора РС СКП «Київський
крематорій»;
03.2015 до ц. ч. – перший заступник директора РС СКП «Київський
крематорій».
З 11.2015 – виконуючий обов’язки директора РС СКП «Київський
крематорій».

9.

Калніболотський
Максим
Вадимович

10. Крупський
Ігор
Йосипович

11. Кудінов
Кирило
Євгенович

12. Куненко
Дар’я
Андріївна

 Вища,
Київський інститут народного
господарства, 1991 р., економічне і
соціальне планування, економіст.

Загальний стаж роботи понад 25 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 18 років:
05.1993 – 02.1995 – начальник комерційного відділу Господарського
ТОВ «Українська промислова інвестиційна група»;
03.1995 – 06.1996 – начальних валютного управління Асоціації
будівельних підприємств «Будмаксинтез»;
07.1996 – 08.1996 – заступник начальника відділу неторгових операцій
Акціонерного банку «Вітчизна»;
08.1996 – 11.1996 – фінансовий директор АТ «Юмекс»;
05.2001 – 11.2010 – начальник економічного відділу РС СКП
«Київський крематорій»;
01.2011 – 08.2016 – начальник економічного відділу; начальник
планово-економічного відділу РС СКП «Київський крематорій».
З 09.2016 до ц. ч. – провідний економіст дирекції «Дім побуту та
торгівлі» концерну «Військторгсервіс».
Загальний стаж роботи понад 30 років.
 Вища, Український
Стаж роботи на керівних посадах становить майже 11 років:
транспортний університет, 1997 р.,
автомобілі і автомобільне господарство, 07.1995 – 11.1997 рр. – прораб ТОВ «Будіндусрія».
02.2002 – 02.2013 рр. – заступник директора РС СКП «Київський
інженер-механік.
Київський технікум міського електро-крематорій».
транспорту, 1989 р., експлуата-ція, ремонт
З 02.2017 до ц. ч. – провідний інженер служби головного енергетика
та енергопостачання міського електроКО «Київмедспецтранс».
транспорту, технік-електромеханік
Загальний стаж роботи понад 16 років.
 Вища, Одеська національна
академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2016 р., Стаж роботи на керівних посадах становить понад 14 років:
03.2001 – 09.2001 – заступник начальника експертного відділу ЗАТ
«економіка підприємства», магістр з
«Інвестиційно–промислова група «Експотранс»;
економіки підприємства.
09.2001 – 04.2011 – директорТОВ «Незалежна експертно–пром. група»;
Вищий навчальний заклад
04.2012 – 10.2013 – т.в.о. заступника директора Дирекції
«Університет економіки та права
«Автотранспошта», в.о. заступника директора, директор Дирекції
«КРОК», 2004 р., магістр,
«Інтелектуальна власність», професіонал оброблення та перевезення пошти Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»;
з інтелектуальної власності;
03.2014 – 09.2014 – заступник начальника Південного поштампу
Національний аграрний
Київської міської дирекції Українського державного підприємства
університет, 2001 р.; «Менеджмент»,
поштового зв’язку «Укрпошта»;
бакалавр з менеджменту організацій.
10.2014 – 01.2015 – начальник відділу інвестиційних проектів
адміністрації метрополітену КП «Київський метрополітен».

 Повна вища, Київський
національний університет ім. Т.Г.
Шевченка, 2015 р., магістр, Державна
служба, Державний експерт; радник
(органи державної влади); магістр,
Філософія, Філософ. Викладач вищого
навчального закладу. Науковий
співробітник. Експерт із суспільно–
політичних питань.

З 01.2015 до ц. ч. – начальник служби соціального забезпечення КП
«Київський метрополітен».
Загальний стаж роботи 00 років 04 місяці (дані трудової книги).
11.2016 до ц. ч. – менеджер зі зв’язків з громадськістю управління
регіональної політики департаменту внутрішньої політики апарату
Виконавчого комітету політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».
Дані автобіографії:
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 2 роки:
12.2014 – 11.2015 – директор ПП «Куненко Дар’я Андріївна»;
З 12.2015 до ц. ч. – помічник директора ТОВ «АД ВІС», за

не займався,
2006–2008 рр. – член
політичної партії
«Батьківщина»

допущено до
участі в Конкурсі

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі?
не подав
декларацію

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

не займалася;
член політичної партії
«Об’єднання «Самопоміч».

не допущено до
участі в Конкурсі
за відсутності
належного
досвіду
управління на
підприємствах,
установах або
організаціях

10.2015 – офіційний
спостерігач від кандидата на
посаду Київського міського
голови Гусовського С.М.

13. Кутіщев
Михайло
Олексійович

 Жовтень – листопад 2016 р. –
стажування у Європарламенті.

Вища, Київський технологічний
інститут легкої промисловості, 1975 р.,
машини та апарати легкої промисловості,
інженер-механік.

14. Мальцев
Сергій
Андрійович

 Повна вища, Глухівський
національний педагогічний університет
ім. О. Довженка, 2014 р., «Біологія»,
біолог. Викладач біології. Вчитель
природознавства.

15. Недашківський
Степан
Анатолійович

 Повна вища, Київський
національний економічний університет,
2001 р., «Менеджмент організацій»,
магістр з державного управління
економікою;

Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут», 2013 р.,
«Енергетичний менеджмент», професіонал
з енергетичного менеджменту;

Київський національний
економічний університет, 2000 р.,
«Менеджмент», бакалавр з
адміністративного менеджменту.
 Вища, Український державний
університет харчових технологій, 1997 р.,
облік і аудит, бухгалтер–економіст.
 Підвищення кваліфікації, 2004 р
навчання за програмою підготовки
менеджерів (програма
Європейського Союзу).

16. Христенко
Віталій
Валерійович

сумісництвом.
Загальний стаж роботи майже 41 рік.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 22 роки:
06.1992 – 08.1996 – начальник дільниці МП «Метиком»;
03.1998 – 09.2004 – головний інженер, директор КП по переробці
нерудних будівельних матеріалів;
10.2004 – 05.2011 – перший заступник нач. Головного управління
ритуальних послуг ВО КМР (КМДА), заступник начальника
управління-начальник відділу по організації та контролю за наданням
ритуальних послуг Управління ритуальних послуг ВО КМР (КМДА);
05.2011 – 10.2012 – заступник начальник відділу з питань охорони
праці ВО КМР (КМДА);
09.2013 – 01.2017 – заступник начальника управління-начальник
відділу організації, утримання та охорони місць поховань Управління
ритуальних послуг ДЖКІ ВО КМР (КМДА).
З 17.01.2017 – припинено державну службу у зв’язку з досягненням
державним службовцем 65–річного віку.
Загальний стаж роботи майже 8 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 1 року:
З 11.2015 – до ц. ч. – голова Тимянівської сільської ради
Шостинського р-ну Сумської обл.

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

не займався,
не перебував

Загальний стаж роботи понад 17 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 5 років:
11.2006 – 11.2008 – заступник директора, головний інженер РС СКП
«Спецкомбінат ПКПО»;
11.2008 – 04.2011 – заступник директора, директор КП «Київське
комунальне автотранспортне підприємство № 2737»;
08.2015 – 07.2016 – заступник начальника Управління–начальник
відділу керівних кадрів та державної служби Управління по роботі з
персоналом та внутрішньої безпеки Міністерства охорони здоров’я
України (згідно незавіреного нак.МОЗ України від 03.02.2017 р. №28к
– наказ про його звільнення 18.07.2016 р. скасований).

не займався,
не перебував

не допущено до
участі в Конкурсі з
причини
несвоєчасного
подання декларації
(10.03.2017 р)
допущено до
участі в Конкурсі

Загальний стаж роботи майже 19 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 12 років:
02.2001 – 08.2002 – заступник начальника відділу менеджменту
ринкових ризиків Департаменту стратегічного розвитку банку
ВАТ «Державний ощадний банк України»;
08.2002 – 04.2004 – начальник відділу ТОВ Фірма «Астарта–Київ»;
04.2004 – 08.2005 – фінансовий директор ТОВ «Фірма ТАК ЛТД»;
11.2005 – 08.2006 – директор Департаменту фінансового аналізу ТОВ
«Україна Капітал Інвест»;
09.2006 – 12.2006 – заст.-к директора РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»;

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

12.2006 – 02.2009 – перший заступник директора, директор РС СКП
«Київський крематорій»;
02.2009 – 01.2010 – заступник директора РС СКП «Спецкомбінат
ПКПО»;
02.2010 – 02.2013 – перший заступник директора, директор РС СКП
«Київський крематорій»;
12.2014 – 05.2015 – заступник директора РС СКП «Київський
крематорій».
17. Ященко
Андрій
Петрович

 Вища, Національний аграрний
університет, 1999 р., «Електрифікація і
автоматизація сільського господарства»,
інженер–електрик.

Загальний стаж роботи понад 25 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить 9 років:
04.1994 – 09.1998 – директор Малого сумісного підприємства
«Баліста»;
02.2006 – 10.2006 – заступник директора ТОВ «Коломни експо»;
01.2007 – 12.2010 – начальник відділу екології, охорони довкілля та
ресурсозбереження Дніпровської районної у м. Києві держ.адміністрац.
З 01.2012 до ц. ч. – провідний інженер з охорони навколишнього
середовища РС СКП «Київський крематорій».

не займався;
з 2010 р. – член політичної
партії «Зелені».
З 2010 р. – участь у місцевих
виборах.

допущено до
участі в Конкурсі

