Відомості про осіб,
які претендують на зайняття посади генерального директора
комунального концерну «Центр комунального сервісу»
№
п/н

ПІБ,
рік народження,
дата подання
документів

1.

Грицай
Тетяна
Василівна,
1974 р.н.

2.

Освіта
(освітньо–кваліфікаційний рівень,
повне найменування навчального
закладу, дата закінчення,
спеціальність та кваліфікація)

Повна вища.
2003
р.
Київський
національний
економічний
університет, за спеціальністю
«Фінанси»,
кваліфікація
26.06.2018
магістр з фінансів.
1994 р., Київський технікум
готельного
господарства,
спеціальність «Бухгалтерський
облік та аналіз господарської
діяльності», кваліфікація –
бухгалтер.
Дубовик
Повна вища.
Валентина
2015 р. Київська державна
Володимирівна академія водного транспорту
1981 р. н.
імені
гетьмана
Петра
Конашевича-Сагайдачного,
25.06.2018
спеціальність «Правознавство»,
кваліфікація – магістр з
правознавства.

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

Відповідність
щодо інших
вимог

Рішення
комісії щодо
допущення
осіб до
участі у
конкурсі

Загальний стаж роботи понад 23 роки.
Стаж роботи на керівних посадах становить
02 роки 07 місяців:
11.2005-05.2008
заступник
головного
бухгалтера
Державного
підприємства
«Алкон-Діамант» НТА концерну АЛКОН
НАН України.
На даний час не працює.

не займалась;
не
перебувала.

Декларацію
подано

до участі у
конкурсі
допустити

Загальний стаж роботи понад 11 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить
понад 08 років:
12.2009-04.2015 начальник юридичного
відділу, начльник юридичного департаменту
заступник
директора
КП
«ЦОС
шевченківського району»;
04.2015-05.2018заступник директора КП по
утриманню
житлового
господарства
Печерського району Києва «Печерська
брама»;
06.2018 - до цього часу заступник
генерального
директора
комунального
концерну «Центр комунального сервісу».

не займалась;
не
перебувала.

Декларацію
подано

до участі у
конкурсі
допустити

3.

Щербина
Андрій
Анатолійович
1976 р.н.

26.06.2018

Повна вища.
2011 р., Державна академія
житлово-комунального
господарства, кваліфікація –
спеціаліст
з
економіки
підприємства;
2005 р., Національна академія
внутрішніх
справ,
спеціальність «Правознавство»,
кваліфікація – юрист;
1997
р.
Кіровоградський
державний
педагогічний
університет імені Володимира
Винниченка, спеціальність –
фізичне
виховання,
кваліфікація – вчитель фізичної
культури.
Додатково:
2018 р. Державний науководослідний
інститут
інформатизації та моделювання
економіки кандидатські
іспити
зі
спеціальності
Економіка
та
управління
підприємствами.

* Період служби у війську зараховується, навчання не зараховується.

Загальний стаж роботи понад 17 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить
понад 17 років:
10.2000-01.2001 начальник відділу по
операціях з нерухомістю ТОВ «Українська
будівельна спілка»;
02.2001-06.2002 директор ТОВ «Агенство
нерухомості «Столиця»;
10.2002–06.2003
директор,
заступник
директора
ТОВ
«Український
центр
нерухомої власності»;
06.2003-05.2004 виконавчий директор ТОВ
«Український фонд нерухомого майна»;
05.2004-10.2009 директор ТОВ «Група
компаній «Український центр нерухомої
власності»;
10.2009-11.2009
перший
заступник
директора КП по утриманню житлового
фонду Шевченківської районної в місті
Києві ради;
11.2009–06.2014
директор
Центру
з
обслуговування
споживачів
Шевченківського району;
06.2014-05.2018
перший
заступник
директора КП ГІОЦ ;
05.2018 - до цього часу заступник
генерального
директора
комунального
концерну «Центр комунального сервісу».

не займався;
не перебуває.

Декларацію
подано

до участі у
конкурсі
допустити

