
ЗАСТУПНИК  ГОЛОВИ  РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

КОВАЛЬСЬКИЙ  ВАДИМ  ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Ковальський Вадим Олексійович, 26 квітня 1980 

року народження, уроженець м. Одеса.  

 Отримав повну вищу освіту закінчивши Одеську 

національну академію зв’язку ім. О.С. Попова у 2002 р., за 

спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі»,   

«Менеджмент організацій,  кваліфікація – інженер 

телекомунікацій» та  «Менеджер». У 2020 році отримав 

ступінь вищої освіти магістр в Одеському  регіональному 

інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

 Свою трудову діяльність розпочав з червня 2002 року по листопад 2002 року інженер 

профобслуговування ПЦО №1 Управління ДЗАТ «Охорона-комплекс», м. Одеса. 

 З червня 2003 року по квітень 2005 року інженер - інспектор групи по супроводженню 

договорів Одеського представництва ДЗАТ «Охорона – Комплекс», м. Одеса 

 З квітня 2005 року по грудень 2005 року фахівець  з маркетингу і реалізації послуг 

охорони групи з маркетингу, реклами і реалізації послуг охорони ДЗАТ «Охорона –

Комплекс», м. Одеса. 

 З грудня 2005 року по березень 2007 року інженер-інспектор групи по супроводженню 

договорів  ДЗАТ «Охорона –Комплекс», м. Одеса. 

 З квітня 2007 року по червень 2007 року інженер 1 категорії групи супроводження 

договорів центру технічної охорони Управління державної служби охорони при ГУМВС 

України в Одеській області, м. Одеса. 

 З червня 2007 року по жовтень 2008 року інженер першої категорії Приморського 

ВДСО в м. Одесі Управління державної служби охорони при ГУМВС України в Одеській 

області, м. Одеса. 

 З жовтня 2008 року по травень 2010 року менеджер по роботі з клієнтами ТОВ 

«Охорона-Комплекс-Черьомушки, м. Одеса. 

 З липня 2010 року по жовтень 2010 року заступник директора ТОВ «СП» Охорона-

комплекс-Одеса», м. Одеса. 

 З листопада 2010 року по лютий 2017 року директор ТОВ «СП» Охорона-комплекс-

Одеса», м. Одеса. 

 З лютого 2017 року по червень 2018 року директор ТОВ «Охорона-Комплекс-

Черьомушки», м. Одеса. 

 З серпня 2018 року по березень 2021 року заступник директора ТОВ «СП» Охорона-

комплекс-Одеса», м. Одеса. 

 З березня 2021 року по березень 2023 року начальник відділу інвестицій та розвитку 

територій апарату Роздільнянської міської ради Одеської області, м. Роздільна. 

 З березня 2023 року заступник голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації. 

   

 



   

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 


