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Шилюк Тадеуш Костянтинович 

 

Працює  Начальником Комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської 

обласної ради  
Громадянство  України 
Число, місяць і рік народження 16.09.1964 року 
Місце народження Білорусь,  Гродненська область, Дятлівський район, с. Петруки 
Освіта повна вища: 

1986-1989 роки – Львівська середня спеціальна школа підготовки начальницького складу 

МВС СРСР ім. Петровського П.І.; 
1991-1996 роки – Донецький інститут внутрішніх справ МВС України 

Науковий ступень, вчене звання - 
Нагороди, 

почесні звання 
Орден «За мужність» ІІІ ступеня (Указ Президента України від 15.02.2017 року № 

36/2017); 
Медаль «25 років виведення військ з Афганістану» (Указ Президента України від 

10.10.2014 року); 
Медаль «За отвагу» (Указ Президії Верховної Ради від 17.05.1984 року);  
Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (Украз Президії Верховної Ради СРСР 

від 28.01.1988 року) 
Володіння мовами українською, російською, білоруською володіє вільно 
Прийняття Присяги державного службовця - 
Ранг державного службовця - 
Загальний стаж роботи  з 1982 року 
Стаж державної служби  - 
Депутат - 
Стягнення - 
Трудова 

діяльність 
2012 – по теперішній час – начальник комунального підприємства по управлінню 

будинками Кіровоградської обласної ради; 
2005 – 2010 – начальник управління Державного департаменту України з питань 

виконання покарань у Кіровоградській області; 
1998 – 2005 – перший заступник начальника управління Державного департаменту 

України з питань виконання покарань у Кіровоградській області; 
1995 – 1997 – заступник начальника відділу по виконанню покарань УМВС України у 

Кіровоградській області; 
1993 – 1995 – оперуповноважений оперативно-режимного відділення відділу по 

виконанню покарань УМВС України у Кіровоградській області; 
1992 – 1993 – начальник відділу по роботі з особовим складом слідчого ізолятору УВС 

Кіровоградської області; 
1990 – 1992 – старший інспектор відділу по роботі з особовим складом слідчого 

ізолятору УВС Кіровоградської області; 
1988 – 1990 – старший контролер слідчого ізолятору УВС Кіровоградського 

облвиконкому; 
1985 – 1988 – контролер слідчого ізолятору УВС Кіровоградського облвиконкому; 
1982 – 1984 – служба у Збройних Силах; 
1982 – 1982 – токар 4-го розряду кіровоградського заводу Радіовиробів. 

 


