
Біографічна довідка 
 

САСІН  

Віктор Володимирович 

  

Працює з 26 листопада 2021 року – заступником директора 
Департаменту – начальником управління транспорту та 
міської мобільності Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік 
народження 

10 січня 1986 року  
 

Місце народження  Україна, м. Новояворівськ, Яворівського району, 
Львівської області. 

Освіта повна вища, 2008 р., Львівський національний 
університет імені Івана Франка, за спеціальністю 
«Міжнародні економічні відносини», кваліфікація – 
економіст-міжнародник, перекладач, магістр. 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

не має 

Володіння мовами англійською – вільно; німецькою, польською – на рівні 
вільного спілкування. 

Нагороди, почесні 
звання 

не має 
 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

04.09.2017 

Ранг державного 
службовця 

6 ранг 

Категорія посади 
державної служби 

категорія Б 

Загальний стаж 
роботи 

09 р. 00 м. 14 д. (станом на 26.11.2021) 

Стаж державної 
служби 

02 р. 07 м. 27 д. (станом на 26.11.2021) 

Депутат ради не обирався 
 

Стягнення не має 
 



Трудова діяльність 
 

01.2008 – 03.2010 заступник директор з питань зовнішніх зв’язків та організації 
міжнародних перевезень ПП «САСІН В.», м. Львів;  
 

03.2010 – 08.2010 директор ТзОВ «САС-ТРАНС-СЕРВІС», село Старичі, 
Яворівський район, Львівська область; 
 

09.2010 – 09.2012 начальник відділу з питань транспортного забезпечення 
заходів Турніру департаменту з організації заходів Турніру 
ТОВ «Місцевий організаційний комітет «ЄВРО 2012 
Україна», м. Київ; 
 

02.2016 – 05.2017 директор ТОВ «САС-ТРАНС», село Сокільники, 
Пустомитівський район, Львівська область; 
 

09.2017 – 09.2019 директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 
ринку та автомобільних перевезень Міністерства 
інфраструктури України, м. Київ; 
 

10.2019 – 10.2019 начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 
апарату Київської обласної державної адміністрації, м. Київ;

  
10.2019 – 12.2019 начальник управління інфраструктури Київської обласної 

державної адміністрації, м. Київ; 
 

09.2020 – 02.2021 заступник директора ТзОВ «БАС-ТРАНС-СЕРВІС»,  
село Старичі, Яворівський район, Львівська область; 
 

07.2021 – 11.2021 завідувач сектору внутрішнього аудиту Державної служби 
України з безпеки на транспорті, м. Київ;   

  
11.2021 – по 
теперішній час 

заступник директора Департаменту – начальник управління 
транспорту та міської мобільності Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації),  
м. Київ. 

 
 
Начальник відділу по роботі з персоналом       Тетяна КАРДАШ 
(посада керівника служби управління персоналом)                                                                (підпис)                                    (ініціали, прізвище) 

 
М. П.    

______________ 
        (дата складання) 


