
 

 

 

Косинський Роман Валерійович 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ 26 жовтня 1978  

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ  м. Комсомольськ, Полтавська область 

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 
(вулиця, будинок, квартира,  
населений пункт, район, 
область, поштовий індекс) 

м. Київ,вул.Мейтуса 4а,  кв.247, 03189 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ  Робочий 0672332550 

Мобільний 067 233 25 50 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА krv261078@gmail.com 
Facebook - Roman Kossynskyi 

 
I. ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ (не більше 2-х сторінок) 
 

Останнє місце роботи, 
посада, перелік обов’язків 

Перший заступник Голови правління-т.в.о. Голови правління АТ «ДАК 
Автомобільні дороги Ураїни» 

Загальне керівництво, впровадження системи закупівель 
Prozorro,автоматизованих систем управління 
(документообігу,бухгалтерського обліку,нерухомого майна 
,GIS),перехід на міжнародні системи фінансової звітності 
(МСФЗ),розроблення плану реструктуризації та стратегічного 
розвитку Компанії  

 

Основний напрямок 
діяльності організації 

Виконання робіт з експлуатації та утримання доріг державного та 
місцевого значення 

mailto:krv261078@gmail.com


 

 

Професійна кар’єра  
(за останні 10 років) 

Податкова міліція : оперуповноважений,старший 
оперуповноважений в оперативних підрозділах боротьби з 
фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності, викриття 
злочинів в базових галузях економіки. 
 МВС: оперуповноважений Державної служби боротьби з 
економічними злочинами (відділення по боротьбі зі злочинністю  в 
процесі приватизації та на фондовому ринку), заступник начальника 
відділу ДСБЕЗ в Дарницькому районі м. Києва. 
 Державна податкова служба: начальник відділу, начальник 
управління,заступник начальника Державної податкової інспекції 
Дарницького, Голосіївського районів м. Києва. 
Військово-цивільна адміністрація (Обласна державна 
адміністрація) в Луганській області:  
радник голови ВЦА (у розпорядженні штабу АТО), 
заступник голови ОДА  

Політична активність Не є депутатом 

Громадська діяльність Член Асоціації правників України, 2014-2015 рр член Координаційної 
ради з питань розвитку підприємництва при Голосіївській районній в 
місті Києві державній адміністрації, 2014-2015 волонтер й 
громадський активіст ( благодійний фонд «Народжені в сорочках», 
проект «Синергія добра»). 

Додаткова інформація, яка є, 
на вашу думку, важливою 
(наприклад, нагороди, 
відзнаки, стажування тощо) 

Маю відзнаки від РДА, громадських організацій за активне ведення 
благодійної, волонтерської діяльності ( допомога 28 бригаді ЗСУ, 9 
полку спецпризначення вч 3029; створив гарячу лінію з допомоги 
сім’ям бійців АТО в Голосіївському районі м. Києва, в рамках якої 
відправлялися на відпочинок  діти учасників АТО та загиблих бійців в 
АТО, допомога за заявками учасників АТО, спільно з Юридичною 
сотнею майдана здійснювалася безоплатна юридична допомога 
родинам учасників АТО).  
Займався розробкою, удосконаленням систем державного  та 
громадського контролю, медіації на регіональному рівні на базі 
Координаційної ради РДА в Голосіївському районі м. Києва. 
Секретар депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв'язків з Республікою Чилі 
Керував супроводженням створення перших об’єднаних 
територіальних громад в Луганській області,розробки стратегічного 
планування будівництва доріг в Луганській області,створення 
інструментів державної підтримки розвитку місцевого 
самоуправління та проукраїнських громадських організацій 
Приймав участь у розробці законопроектів з  посилення 
відповідальності за виробництво та реалізацію товарів та послуг 
оборонного призначення,з питань національної 
безпеки,регулювання дорожньої галузі тощо 
 

Інформація про освіту  
(назва вищого навчального 
закладу, спеціальність, рік 
закінчення) 

Освіта повна вища 
у 2000 році Університет внутрішніх справ, спеціальність – «Облік та 
аудит», кваліфікація – економіст 
у 2000 році Університет внутрішніх справ, спеціальність – 
«Правознавство», кваліфікація – юрист (заочна форма навчання) 
 



 

 

Вчений ступінь Кандидат наук з державного управління із спеціальності «Механізми 
державного управління», 19.01.2012 Національна академія 
державного управління при Президентові України , тема дисертації 
«Фінансовий контроль у системі державного управління 
господарським процесами» 

Наявність публікацій 
(зазначте кількість та 
інформацію про три 
найважливіші) 

1. Контрольно-наглядова діяльність у сфері державного 
управління //Науковий вісник академії муніципального управління 
(Серія «Управління» вип.1(7): Державне управління та місцеве 
самоврядування). 

2. Місце державного фінансового контролю в системі 
державного управління // Вісник НАДУ. – 2009 № 3. –  
С. 126-134. 

3. Правові засади та контрольні повноваження органів 
виконавчої влади  //Науковий вісник академії муніципального 
управління (Серія «Управління» вип.3(9): Державне управління та 
місцеве самоврядування). 
Загальна кількість : 14 

Знання іноземних мов  
(вільно володію, добре, 
задовільно) 

Російська , українська-вільно. Англійська «intermediate». 

Захоплення Великий теніс, винна справа (вивчення історії та класифікації) 

Головне про себе  Досвід  роботи на керівних посадах в 
правоохоронних,контролюючих органах,органах виконавчої влади 
дали мені знання як визначити місію,сформулювати мету,створити 
ефективну команду,оцінити ресурси,поставити завдання, 
проконтролювати виконання. Пишаюсь родиною,друзями, 
колективами,які створював,результатом,що був досягнутий 
спільними зусиллями. Ціную набутий досвід,знання,репутацію,як 
основний капітал свого життя. Розумію,що досягнення мети можливе 
тільки в результаті командних дій. Впевнений,що мій 
досвід,знання,комунікації допоможе команді досягнути поставленої 
мети.  

 
 
  



 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

06.2000 – 06.2001 
 
 
06.2001 – 06.2002 
 
 
06.2002 – 12.2003 
 
 
 
 
12.2003 – 10.2004 
 
 
 
10.2004 – 12.2005 
 
 
 
12.2005 – 05.2008 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

оперуповноважений відділу державної служби боротьби з економічною 
злочинністю Полтавського міського управління МВС в Полтавській області; 
 
оперуповноважений відділу державної служби боротьби з економічною 
злочинністю Радянського районного  управління ГУМВС України в м. Києві; 
 
оперуповноважений відділення по боротьбі зі злочинністю  в процесі 
приватизації та на фондовому ринку відділу державної служби боротьби з 
економічною злочинністю Подільського районного  управління ГУМВС України в 
м. Києві; 
 
 
старший оперуповноважений відділення по організації викриття злочинів в 
базових галузях економіки оперативного відділу Головного відділу податкової 
міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва; 
 
 
старший оперуповноважений відділення організації боротьби з фіктивними 
суб’єктами підприємницької діяльності Головного відділу податкової міліції ДПІ 
у Печерському районі м. Києва; 
 
 
заступник начальника відділу Державної служби боротьби з економічною 
злочинністю Дарницького районного управління ГУМВС України в м. Києві; 

05.2008 – 11.2009 - начальник відділу контролю за розрахунковими операціями управління 
податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції у 
Голосіївському районі м. Києва; 

11.2009 – 04.2010 - начальник відділу контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють 
розрахунки у готівковій формі управління податкового контролю юридичних 
осіб Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва; 

04.2010 – 02.2012 - начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової 
інспекції у Голосіївському районі м. Києва; 

02.2012 – 06.2013 - начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової 
інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби; 

06.2013 –11.2013 - начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Державної податкової 
інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві. 
 

11.2013 по 09.2014 
 
 
09.2014 по 12.2014 

 Заступник начальника Державної податкової інспекції Дарницького району  ГУ  
Міндоходів у м. Києві 
 
Виконуючий обов'язки заступника начальника Державної податкової інспекції 
Голосіївського району ГУ Міндоходів у м.Києві 



 

 

12.2014 по 11.2015 
 
 
08.2015 по 28.04.2016 
 
 
04.2016 по 11.2016 
11.2016 по 06.2017 
04.2017 по 06.2017 
 
06.2017 по теперішній 
час 

 Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата 
України (на державній службі). 
 
Радник голови військово-цивільної адміністрації Луганської області на 
громадських засадах, Радник голови облдержадміністрації Луганської  області з 
питань захисту інтересів бізнесу та протидії корупції (державна служба) 
 
Заступник голови Луганської облдержадміністрації з питань децентралізації 
Радник Голови Укравтодору (на громадських засадах)  
Заступник керівника територіального відділення Асоціації платників податків 
України в Київській області 
Заступник Голови , Перший заступник Голови правління-т.в.о. Голови правління  
АТ «ДАК Автомобільні дороги України» 

 
‘ 


