БІОГРАФІЧНА

ДОВІДКА

О
Николенко Вячеслав Миколайович
(прізвище, ім ’я, по батькові)

Працює директором комунального підприємства "Міськсвітло"
Чернігівської міської ради з 2017 року
Громадянство України з 1992 року
Число, місяць і рік народження
31 липня 1972 року
Місце народження с. Киїнка Чернігівського району Чернігівської
області, Україна
Освіта вища, Московський державний відкритий університет
імені В. С. Чорномирдіна, у 2012 році,"Юриспруденція", юрист
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українською, російською - вільно
Нагороди, почесні звання

не має

Прийняття Присяги державного службовця не приймав
Ранг державного службовця
не має
Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування
не приймав
Ранг посадової особи місцевого самоврядування не має
Загальний стаж роботи 29 років
Стаж державної служби не має
Стаж служби в ОМС
не має
Депутат ради не обирався
Стягнення
не має
Трудова діяльність
09.1987 - 06.1990

навчання в Чернігівському СПТУ - 1, м. Чернігів;

07.1990 -1 1 .1 9 9 0

електромонтер цеху електропостачання по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання в текстильних
цехах, м. Чернігів;

11.1990 —11.1992

служба в лавах Радянської Армії, м. Одеса;

продовження трудової діяльності
01.1993 - 05.2002

електромонтер цеху електропостачання по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання в хімічному цеху,
майстер житлової ремонтно-експлуатаційної дільниці,
м. Чернігів;

06.2002 - 02.2016

майстер ЖРЕД-12, майстер з експлуатації житлового
фонду ЖРЕД-3, начальник аварійно-ремонтної
служби, начальник аварійно-транспортної служби,
начальник ЖРЕД-5, начальник аварійно-транспортної
служби комунального підприємства житловокомунального господарства Новозаводського району
м. Чернігова, м. Чернігів;

0 2 .2 0 1 6 - 12.2016

начальник комунального підприємства
"Новозаводське" Чернігівські міської ради,
м. Чернігів;

03.2 0 1 7 - т/ч

директор комунального шляхо-будівельного
підприємства Чернігівської міської ради,
директор комунального підприємства "Міськсвітло"
Чернігівської міської ради, м. Чернігів.

Дані звірені з відомостями оригіналів первинних облікових документів особи.
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Н. І. Рубашенко

