БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
___ІЛЬЧИШИН Іван Іванович
(прізвище, ім’я, по батькові)
Працює

Голова Самбірської районної державної адміністрації_______________
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює)

Громадянство ___громадянин України_________________________________________
Число, місяць і рік народження _2 січня 1969 року ______________________________
Місце народження _Україна, Львівська область, Самбірський район, село Баранівці__
(країна, область, місто, район, село)

Освіта _вища, 1994 р., Львівський державний інститут фізичної культури, фізична
культура, викладач фізичної культури; 2006 р. Львівський національний університет
імені Івана Франка, облік і підприємництво, спеціаліст з економіки
підприємництва.____________________________________________________________
(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 –
середній рівень____________________________________________________________
(якими, рівень володіння)

Нагороди, почесні звання _не має____________________________________________
Прийняття Присяги державного службовця ________________________________________
(дата прийняття)

Ранг державного службовця ________________________________________________
Категорія посади державної служби _-________________________________________
(на дату заповнення біографічної довідки)

Загальний стаж роботи -------28 років 2 місяці_________________________________
Стаж державної служби _____не має ________________________________________
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Стягнення ____не має________________________________________________
(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність
з 23.10.1989 до 05.04.1991

Інструктор методист з виробничої гімнастики
дистанції колії Підзамче Львівської залізниці, м.
Львів

з 06.04.1991 до 10.07.1992

Бригадир колії на 6-й околодок дистанції колії
Підзамче Львівської залізниці, м. Львів
Майстер по вантажно-розвантажувальних роботах
транспортного цеху Львівського керамічного
заводу, м. Львів
Інженер-технолог технологічного відділу дистанції
колії Підзамче Львівської залізниці, м. Львів

з 14.07.1992 до 15.01.1994

з 17.01.1994 до 11.02.2000

з 12.02.2000 до 28.02.2000

Виконавчий директор ТзОВ «Евант», м. Львів

з 01.03. 2000 до 31.05.2004

Директор ТзОВ «Евант», м. Львів

з 14.06.2004 до 16.08.2005

Комерційний директор ТзОВ «Менсбуд», м. Львів

з 17.08.2005 до 14.09.2006

Тимчасово не працював

з 15.09.2006 до 29.02.2008

Директор ПП фірми «Гарантія», м. Львів

з 01.03.2008 до 01.02.2010

Тимчасово не працював

з 02.02.2010 до 27.06.2012

Директор ТзОВ «Евант», м. Львів

з 02.07.2012 до 04.05.2016

Менеджер по оренді нерухомості ТзОВ «Менс»
ЛТД, м. Львів

з 05.05.2016 до 31.01.2020

Менеджер у сфері з нерухомістю для третіх осіб
ТзОВ «Рейнір», м. Львів

з 01.02.2020 до 01.03.2020

Тимчасово не працював
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з 02.03.2020 до 13.08.2020

Перший заступник голови Самбірської районної
державної адміністрації, м. Самбір

з 14.08.2020 до ц. ч.

Голова
Самбірської
адміністрації, м. Самбір

Керівник апарату
Самбірської районної державної адміністрації _________ _
(посада керівника служби управління персоналом)

М. П.
_____________
(дата складання)

(підпис)

районної

державної

О. П. Галюлько_
(ініціали, прізвище)

