БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Правник Іван Григорович
Працює

Громадянство
Число, місяць і рік народження
Місце народження
Освіта

/

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання

Директор Кам’янець-Подільського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
громадянин України
26.09.1957 р.

Україна, Рівненська область,
Дубровицький район, село Орв’яниця
Повна вища, Рівненський державний
інститут
культури
1982р.,
спеціальність - керівник оркестру
народних інструментів,
кваліфікація - клубний працівник
вищої кваліфікації
не має
українською, російською - вільно;
німецькою - зі словником
Грамота Кам’янець-Подільської
районної державної адміністрації з
нагоди Дня працівника соціальної
сфери (2011);
Почесна грамота Хмельницької
облдержадміністрації з нагоди Дня
працівника соціальної сфери (2013);
Подяка Міністерства соціальної
політики України з нагоди Дня
Конституції України (2015);
Грамота Кам’янець-Подільської
районної державної адміністрації з
нагоди Дня державної служби (2016);
Грамота народного депутата України
Володимира Мельниченка з нагоди
Дня працівника соціальної сфери
(2016);
Почесна грамота Хмельницької
облдержадміністрації з нагоди 60річчя (2017);

Подяка начальника служби у справах
дітей Хмельницької
облдержадміністрації з нагоди дня
захисту дітей (2017)
Прийняття Присяги державного
службовця
Ранг державного службовця
Загальний стаж роботи
Стаж державної служби
Депутат ради
Стягнення

27.09.2005р.
11 (31.01.2008р.)
39 р. 11 м.

13 р. З м. (з 01 . 12.2016р. державну службу знято)
не обирався
(не має)

Трудова діяльність
!

01.08.1975 по 31.08.1975
01.09.1975 по 30.04.1976
07.05.1976 по 17.06.1978
01.09.1978 по 01.07.1982
29.03.1982 по 13.07.1983

13.07.1983 по 29.05.1986
03.06.1986 по 27.09.1986
01.10.1986 nol7.12.1986
23.12.1986 по 27.01.1987
20.01.1987 по 06.09.1989
07.09.1989 по 15.08.1990

15.08.1990 по 19.08.1991

19.08.1991 по 21.04.1994

21.04.1994 по 15.08.1995

Вчитель музики в Дубровецькій
музичній школі
Вчитель музики в Висоцькій
музичній школі
Служба в лавах Радянської армії
Студент Рівненського державного
інституту культури
Завідуючий клубом будинку
відпочинку Рівненської об’єднаної
фірми «Одяг»
Директор міського будинку культури
Будівельник в тов. « Зоря Комунізму»
Завідуючий виробничо-масовим
відділу Будинку культури
Акомпаніатор в пансіонаті «Збруч»
Заступник директора Будинку
культури
Вчитель музики і співу школи
мистецтв Кам’янець-Подільської
середньої школи №9
Заступник директора Кам’янецьПодільської середньої школи
комплексу естетичного виховання №9
Директор школи мистецтв Кам’янецьПодільської середньої школи
комплексу естетичного виховання №9
Заступник директора по учбовій
роботі Кам’яннець-Подільського
училища культури

15.08.1995 по 04.12.2002

20.02.2004 по 26.07.2004
01.09.2005 по 26.09.2005

27.09.2005 до цього часу

Викладач народних інструментів
Кам’яннець-Подільського училища
культури
Водій в ТОВ «Автосервіс»
Викладач народних інструментів в
Кам’янець-Подільському училищі
культури
Директор Кам’янець-Подільського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

