
 

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

ГЛУШАКОВ  

Олексій Олександрович  

 

 

 Голова Шепетівської районної державної 

адміністрації Хмельницької області 

Громадянство громадянин України  

Число, місяць і рік 

народження 

24 жовтня 1976 року 

Місце народження Україна, Рівненська область, м. Остріг 

Освіта вища, 2007 р., Національний університет 

водного господарства та природокористування, 

теплоенергетика, спеціаліст з теплоенергетики, 

2015 р., Хмельницький університет управління 

та права, адміністративний менеджмент, 

менеджер (управитель) з адміністративної 

діяльності 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською, російською – вільно,  

англійською – зі словником 

Нагороди, почесні звання не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

17 червня 2015 року  

Ранг державного 

службовця 

 5 ранг 

Загальний стаж роботи 26 років 8 місяців  

Стаж державної служби 7 років 6 місяців 

Депутат ради депутат Нетішинської міської ради VІ, VІІ 

скликання, депутат Шепетівської районної 

ради VІІІ 

Стягнення не має 

 



 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

05.1994 -  11.1994 слюсар з ремонту автомобілей 4 розряду, фірма «Мак 

Co LTD», м. Нетішин Хмельницької області 

11.1994 - 05.1996 строкова служба в Збройних силах України 

07.1996 - 06.1997 слюсар з ремонту автомобілей 4 розряду, фірма «Мак 

Co LTD», м. Нетішин 

07.1997 -  05.2000 менеджер з торгівлі, фірма «Мак Co LTD», м. Нетішин 

06.2000 - 12.2001 охоронець, повне товариство «Ломбард», м. Нетішин 

04.2003 - 02.2005 слюсар з ремонту реакторно – турбінного 

устаткування 4 розряду, ВАТ «Атомремонт», м. 

Нетішин 

02.2005 -03.2006 майстер з ремонту реакторно – турбінного 

устаткування, ВАТ «Атомремонт», м. Нетішин 

03.2006 - 07.2006 майстер з ремонту реакторно – турбінного 

устаткування, ТзОВ «Атомремонтбуд», м. Нетішин 

07.2006 - 09.2006 начальник дільниці з ремонту реакторно – турбінного 

устаткування, ТзОВ «Атомремонтбуд», м. Нетішин 

09.2006 - 06.2015 заступник начальника з технічних питань, ДП «СМЧ-4 

МОЗ України», м. Нетішин 

06.2015 - 08.2015 помічник-консультант народного депутата України 

08.2015 - 12.2020 начальник Управління Держпраці у Хмельницькій 

області, м. Хмельницький 

12.2020 - 05.2022 заступник голови Шепетівської районної ради 

Хмельницької області 

06.06.2022 - по цей час голова Шепетівської районної державної адміністрації 

Хмельницької області 

 


