
 

 

 

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

___ВІСЬТАК Василь Іванович 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Працює           Заступник голови Самбірської районної державної 

адміністрації______________________________________________________________ 

(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

Громадянство ___громадянин України________________________________________ 

Число, місяць і рік народження _1 січня 1976 року ___________________________ 

Місце народження _Україна, Львівська область, Самбірський район, село Баранівці 
                           (країна, область, місто, район, село) 

Освіта _Повна вища, 1997 р., Львівський державний університет імені Івана Франка 

«Географія», географ-викладач; Повна вища, 2003 р. магістр, Львівський регіональний 

інститут державного управління Української Академії державного управління при 

Президентові України, «Державне управління», магістр державного управління; 

Повна вища, 2009 р, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

«Фінанси», економіст, спеціаліст з фінансів.________ 

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

Науковий ступінь, вчене звання  не має________________________________________ 

Володіння мовами _українською, російською – вільно, англійською, польською, 

чесьською – читає і розмовляє._______________________________________________ 
                                                  (якими, рівень володіння) 

Нагороди, почесні звання _не має____________________________________________ 

Прийняття Присяги державного службовця _09.10.2000______________________________ 

                                                                (дата прийняття) 

Ранг державного службовця __11 (01.04.2003) __________________________________ 

Категорія посади державної служби _-________________________________________ 
                                                                      (на дату заповнення біографічної довідки) 
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Загальний стаж роботи -------24 роки 9 місяців 19 днів___________________________ 

Стаж державної служби _____17 років 7 місяців 25 днів_________________________ 

Стягнення ____не має________________________________________________ 
      (які, ким і за що накладені) 

Трудова діяльність 

 

з 01.06.1992 до 30.08.1992  Інспектор по якості Воле-Баранецької СВСГ, 

с. Воля-Баранецька, Самбірського району 

 

з 01.09.1992 до 18.06.1997 Навчання у Львівському державному університету 

імені Івана Франка, м. Львів 

з 20.06.1997 до 27.06.1999 

 

з 27.06.1999 до 10.12.1999 

 

з 11.12.1999 до 30.05.2000 

 

з 01. 06. 2000 до 07.09.2000 

Інспектор по якості Воле-Баранецької СВСГ, 

с. Воля-Баранецька, Самбірського району 

Тимчасово не працював 

 

Виплата допомоги з безробіття Самбірським 

міськрайонним центром зайнятості м. Самбір 

Тимчасово не працював 

з 08.09.2000 до 08.10.2000 Стажування на посаді завідувача відділу 

внутрішньої політики Самбірської районної 

державної адміністрації м. Самбір 

 

з 09.10.2000 до 31.08.2001 

 

 

з 01.09. 2001 до 28.02.2003 

 

 

 

 

з 01.04.2003 до 18.05.2005 

 

 

з 19.05.2005 до 27.06.2013 

Завідувач відділу внутрішньої політики Самбірської 

районної державної адміністрації м. Самбір 

 

Навчання у Львівському регіональному інституті 

державного управління Української Академії 

державного управління при Президентові України, 

м. Брюховичі 

 

Начальник відділу внутрішньої політики 

Самбірської районної державної адміністрації 

м. Самбір 

 

Державний реєстратор Самбірської районної 

державної адміністрації м. Самбір 

 

з01.07.2013 до 29.10.2015 Начальник відділу – державний реєстратор відділу 
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з30.10.2015 до 04.05.2016 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб підприємців реєстраційної служби 

Самбірського міськрайонного управління юстиції, 

м. Самбір 

 

Начальник відділу – державний реєстратор відділу 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб підприємців, легалізації об’єднань громадян та 

засобів масової інформації Самбірського 

міськрайонного управління юстиції, м. Самбір 

 

 

з18.03.2014 до 11.03.2015 Військова служба у Збройних силах України у 

зв’язку з мобілізацією Самбірський ОМВК, 

м. Самбір 

 

з30.08.2016– 07.08.2018 Військова служба у Збройних силах України, в/ч 

А 0807 м. Самбір 

 

з08.08.2018 до 08.09.2020 

 

Тимчасово не працює 

 

з09.09.2020 до 08.03.2021 

 

 

09.03.2021 до ц. ч. 

 

 

Перший заступник голови Самбірської районної 

державної адміністрації, м. Самбір 

 

Заступник голови Самбірської районної державної 

адміністрації, м. Самбір 

 
 

 

Керівник апарату  

Самбірської районної державної адміністрації  _________ _           О. П. Галюлько_ 
(посада керівника служби управління персоналом)         (підпис)              (ініціали, прізвище) 

М. П. 

_____________ 
(дата складання) 


