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Куліш Володимир Миколайович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює начальником комунального підприємства "Спеціалізований 
комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігіської міської 
ради з 2004 року
Громадянство України з 1992 року
Число, місяць і рік народження 13 вересня 1957 року
Місце народження м. Чернігів, Україна
Освіта вища, Київський автомобільно-дорожній інститут імені 60-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної революції, у 1985 році,
"Експлуатація автомобільного транспорту" , інженер по експлуатації
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українською, російською -  вільно

Нагороди, почесні звання Почесна грамота Кабінету Міністрів України 
у 2012 році
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 42 роки
Стаж державної служби не має
Стаж служби ОМС не має
Депутат ради не обирався
Стягнення не має

Трудова діяльність

08.1975 -  09.1975 учень наладчика поточних ліній кардочесального цеху
Чернігівського камвольно-суконного комбінату, 
м. Чернігів;



продовження трудової діяльності
09.1975- 10.1975 різноробочий 2 розряду Чернігівської ПМК тресту

"Київм'ясомолремонт", м. Чернігів;

10.1975-10.1977 служба в лавах Радянської Армії,
м. Чернігів;

01.1978 -  08.1979 бетонщик 2 розряду Київського міжобласного тресту
"Київм'ясомолремонт", м. Чернігів;

11.1979 -  04.1980 учень муляра, муляр 2 розряду Чернігівського
будівельно-монтажного управління тресту 
"Укрторгбуд", м. Чернігів;

04.1980 -  06.1981 контролер вантажного автотранспорту служби руху
Чернігівського обласного управління автотранспорту, 
м. Чернігів;

06.1981 -  10.1992 диспетчер, електромонтер, охоронець Чернігівського
обласного транспортно-експедиційного підприємства 
(ОТЕП) -  47495, м. Чернігів;

10.1992 -  02.1993 інженер МП "Козачок", м. Чернігів;

02.1993 -  01.2004 інженер технічного відділу, начальник технічного
відділу, головний інженер підприємства КАТП -  
2528, м. Чернігів;

01.2004 -  т/ч начальник комунального підприємства
"Спеціалізований комбінат комунально-побутового 
обслуговування" Чернігівської міської ради, 
м. Чернігів.
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