
Інформація про осіб які беруть участь у конкурсному відборі на посаду керівника  
комунального підприємства «Міський магазин», 

підпорядкованого Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 

 
№ 
п/п 

ПІБ, рік 
народження 

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 про 
допуск до участі в 
конкурсі 

1. Дібрівний Максим 
Вікторович 

 
1978 р. н  

Освіта вища, спеціаліст 
Донецький державний інститут 
штучного інтелекту  
Рік закінчення – 2001 р. 
Спеціальність «Економічна 
кібернетика» 
Кваліфікація «Економіст» 

Загальний стаж роботи – понад 12 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 років 
01.08.2001 – 31.10.2001 – Державна холдингова компанія 
«Спецшахтобуріння» - Бухгалтер 1 категорії 
01.12.2001 – 01.12.2004 – Навчання в аспірантурі 
Донецького державного інституту штучного інтелекту 
17.01.2005 – 16.03.2010 – АК «ПравексБанк» - Економіст 
відділення, Виконуючий обов’язки директора 
відділення, Директор відділення 
07.04.2010 – 11.01.2011 – ПАТ «Банк Національний 
кредит м. Київ» - Начальник Горлівського відділення 
28.03.2011 – 12.08.2011 – ПАТ «Плюс Банк» - Начальник 
Донецького відділення № 1 
15.08.2011 – 22.10.2015 – ПАТ «КБ «Фінансова 
ініціатива» - Директор з продажу в Донецькій області, 
Регіональний директор Донецького Регіонального 
управління, Регіональний директор Київського Західного 
Регіонального управління 
27.10.2015 – 23.05.2016 ПАТ «СК «Еталон» - Начальник 
управління страхування Західного напрямку міста Києва 
24.05.2016 – 15.06.2017 –ПАТ «КБ «Фінансова 
ініціатива» - начальник управління розробки банківських 
продуктів р 

Не займався  
Не перебував  
 

 

2. Головін Роман 
Григорович 

 
1975 р. н.  

Освіта вища, спеціаліст 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
Рік закінчення – 1997 р. 
Спеціальність «Інженер-Механік» 
Кваліфікація «Спеціаліст» 
 

Загальний стаж роботи – понад 12 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 років 
15.07.1993 – 20.08.1993 – Золотоніськаміжрайбаза – 
Транспортний робітник 
04.09.1997 – 05.05.1998 – ВАТ «Пальмірський цукровий 
завод» - Оператор ЕОМ 
06.05.1998 – 24.10.2001 – Золотоніський міськвиконком 

01.09.2004 – 
12.11.2004 – 
Помічник-
консультант 
народного 
депутата України 

 



Спеціаліст 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
Рік закінчення – 2000 р. 
Спеціальність «Фінанси» 
Кваліфікація «Економіст-
Фінансист» 
 
Магістр 
Національна академія державного 
управління при Президентові 
України 
Рік закінчення - 2004 
Спеціальність «Державне 
управління» 
Кваліфікація «Магістр державного 
управління» 

– Завідуючий відділом майна міста, Начальник відділу 
майна 
18.04.2002 – 30.08.2002 – Золотоніський міськвиконком 
– Керуючий справами 
01.09.2002 – 27.02.2004 – Слухач Національної академії 
державного управління при Президентові України 
01.09.2004 – 12.11.2004 – Помічник-консультант 
народного депутата України Бойка В. О. 
16.11.2004 – 10.06.2005 – Національна академія 
державного управління при Президентові України –
Зарахований в аспірантуру Академії 
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  

Бойка В. О 

3. Мосенко 
Володимир 

Олександрович 
 

1983 р. н. 
 
 

Освіта вища, спеціаліст 
Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут» 
Рік закінчення – 2005 р. 
Спеціальність «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 
Кваліфікація «Менеджер-
економіст» 
 
Вища, спеціаліст 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 
Рік закінчення – 2017 р. 
Спеціальність «Правознавство» 
Кваліфікація «Правове 
забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності» 
 

Загальний стаж роботи – понад 12 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 9 років 
09.08.2004 – 29.04.2005 – ТОВ «Еріо-Лайн» Директор 
07.06.2005 – 11.05.2007 – АКБ «Укрсоцбанк» - економіст 
1 категорії, Провідний економіст, Головний економіст 
21.05.2007 – по теперішній час – ПАТ «УкрСиббанк» - 
Провідний фахівець групи зі споживчого кредитування, 
Старший менеджер, Начальник відділу,Керівник групи,  

Не займався  
Не перебував 

 

4. Іткін Дмитро 
Феліксович 

 
1964 р. н. 

Освіта вища, 
Київський автомобільно-дорожний 
інститут ім. 60 років Великої 
Жовтневої соціалістичної революції

Загальний стаж роботи – понад 32 роки 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 14 років 
11.08.1982 – 18.10.1982 –Фонд державного майна 
Київське орендне АТП «Сервіс» - Слюсар по ремонту 

Не займався  
Не перебував 

 



Рік закінчення – 1992 р. 
Спеціальність «Будівельні і дорожні 
машини і обладнання» 
Кваліфікація «Інженер-механік» 
 
Спеціаліст 
Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут» 
Рік закінчення – 2003 р. 
Спеціальність «Менеджмент 
організації» 
Кваліфікація «Менеджер-
економіст» 
 
Спеціаліст 
Національна академія внутрішніх 
справ України 
Рік закінчення – 2004 р. 
Спеціальність «Правознавство» 
Кваліфікація «Юрист» 
 
 
Кандидат економічних наук  
Приватний вищий навчальний 
заклад «Європейський університет»
Спеціальність «Економіка та 
управління підприємствами» 

автомобілів 
12.12.1984 – 17.10.1986 - УАО «Автосервіс» - Слюсар по 
ремонту автомобілів 
27.10.1986 – 26.12.1988 – АТП 13002 – Слюсар по 
ремонту автомобілів 
05.01.1989 – 13.01.1991 ТОВ «ПІК Т» - Менеджер з 
реклами 
20.01.1991 – 11.02.1993 – ПП «Провізор» - Комерційний 
директор 
20.02.1993 – 17.03.1995 – ПП. «Стік-1» - Керуючий 
фінансового департаменту 
30.04.1995 – 26.04.1996 – Фірма «Алеф» - Фінансовий 
директор 
27.04.1996 – 14.03.1999 – МПП «Українська фінансова 
компанія» - Генеральний директор 
15.03.1999 – 10.11.2000 – ДП «Кабелтара» - Економіст-
бухгалтер 
13.11.2000 – 05.07.2002 – Київський філіал АБ 
«Укркомунбанк» - бухгалтер відділу бух обліку 
02.08.2002 – 23.05.2003 – Київська філія АКБ 
«Південкомбанк» - Провідний економіст відділу бух 
обліку, Заступник директора філії 
04.06.2003 – 20.04.2004 – Акціонерний банк «Синтез» - 
Директор Оболонського відділення 
11.05.2004 – 09.11.2005 – АКБ «Трансбанк» - Директор 
філії № 1 
14.11.2005 – 23.07.2007 – ТОВ «Класік Лайн» - Радник з 
питань управління, фінансів та правового захисту, 
керівник групи реєстрації кредитно-фінансових установ 
01.08.2007 – 30.09.2008 – ТОВ КБ «Володимирський» - 
Директор відділення «Київський регіональний центр» 
15.06.2009 – 05.10.2009 – АКБ «Східно-Європейський 
банк» - Заступник Голови правління 
12.10.2009 – 28.12.2015 – ТОВ «ЕксполайтбудКомпані» - 
Директор 
04.01.2016 – по теперішній час – ТОВ Центр 
Європейської торгівлі» - Директор 

5. Кошовий Роман 
Васильович  

 
1988 р. н. 

Освіта, вища, Спеціаліст 
Державний економіко-
технологічний університет 
транспорту 

Загальний стаж роботи – понад 11 років 
Стаж роботи на керівних посадах – менше року 
12.07.2005 – 16.10.2006 – Київська дистанції колії 
Південно-Західної Залізниці – Підсобний робітник 

Не займався  
Не перебував 

 



Рік закінчення – 2008 р. 
Спеціальність «Облік і аудит» 
Кваліфікація «Спеціаліст з обліку і 
аудиту» 

20.10.2006 – 23.08.2007 – Дарницька дистанція колії 
Південно-Західної Залізниці – Розподілювач робіт 
27.08.2007 – 08.05.2009 – ВАТ «Всеукраїнський 
Акціонерний Банк – Кур’єр, Спеціаліст адміністративно-
господарського відділу, Експерт з продажу 
12.05.2009 – 27.04.2011ВАТ «Всеукраїнський 
Акціонерний Банк Перша Київська філія – Експерт з 
продажу, Провідний експерт з продажу 
22.08.2011 – 01.10.2011 – ПАТ «Платінум Банк» - 
Менеджер з продажів, Керівник групи продажів 
03.09.2012 – 17.11.2014 – ПАТ «Ідея Банк» - 
Регіональний менеджер відділу мережі продажу 
19.01.2015 – 01.06.2015- Перебував на обліку 
Броварського міського центру зайнятості 
02.06.2015 – по теперішній час – Дніпровська РДА м. 
Києва – Головний спеціаліст відділу з питань 
благоустрою 

6. Андрущенко 
Андрій 

Валерійович 
 

1986 р. н. 

Освіта, вища, бакалавр 
ДВНЗ Київський національний 
економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана 
Рік закінчення – 2008 р. 
Спеціальність «Економіка і 
підприємництво» 
Кваліфікація «Бакалавр з 
міжнародної економіки зі знанням 
англійської мови» 
 
Магістр 
ДВНЗ Київський національний 
економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана 
Рік закінчення – 2010 р. 
Спеціальність «Міжнародна 
економіка» 
Кваліфікація «Магістр з 
міжнародної економіки» 
 
Магістр 
ДВНЗ Київський національний 
економічний університет ім. Вадима 

Загальний стаж роботи – понад 9 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 4 роки 
05.12.2007 – 03.03.2008 – ЗАТ «ОТП Банк» - Асистент 
сектору по роботі з мобільними банкірами, Асистент 
сектору автомобільного кредитування 
04.03.2008 – 21.08.2013 – Дочірня компанія 
«Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» - 
Провідний економіст управління розрахунків та роботи з 
боргами, Провідний економіст відділу моніторингу 
бюджетів, Провідний економіст сектору роботи з 
банківськими установами та забезпечення процедури 
закупівель, Заступник начальника управління звітності 
та аналізу фінансово-господарської діяльності, 
Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансового аналізу та розробки 
22.08.2013 – 01.10.2014 – Центральний апарат 
Міністерства оборони України – Головний спеціаліст, 
Інспектор, Старший інспектор відділу аудиту державних 
підприємств, будівництва, використання фондів та 
земель управління аудиту в бюджетній сфері 
02.10.2014 – 02.03.2016 – Громадська організація 
«Публічний аудит» - Фахівець в галузі аудиту та обліку 
30.06.2016 – по теперішній час – Комунальне 
підприємство «Міський магазин» - Менеджер 

Не займався  
Не перебував 

 



Гетьмана 
Рік закінчення – 2015 р. 
Спеціальність «Правознавство» 
Кваліфікація «Магістр права» 

(Управитель) з адміністративної діяльності, Виконуючий 
обов’язки директора  

7. Перевертана 
Валентина 
Василівна 

 
1988 р. н. 

Освіта, вища, магістр 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет  
Рік закінчення – 2010 р. 
Спеціальність «Облік і аудит» 
Кваліфікація «Магістр з обліку і 
аудиту» 

Загальний стаж роботи – понад 7 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 1 рік 
27.09.2010 – 14.01.2016 – Рахункова палата України – 
спеціаліст ІІ категорії відділу надходжень податків на 
доходи та ресурсних платежів, спеціаліст ІІ категорії 
відділу з питань податкових та фінансових 
органів,спеціаліст ІІ категорії відділу з питань паливно 
енергетичного комплексу та використання державної 
власності, спеціаліст І категорії, провідний спеціаліст 
відділу з питань промисловості 
15.01.2016 – по теперішній час – Департамент 
внутрішнього фінансового контролю та аудиту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) – Заступник начальника 
відділу, головний спеціаліст відділу операційного аудиту 

Не займалась 
Не перебувала 

 

 


