Біографічна довідка уповноваженого представника Кіровоградськго
обласного осередку обласної організації «Фронт Змін» на участь в установчих зборах
з обрання складу громадської ради.
Горбунов Олександр Володимирович
Народився
13.02. 1969 р. в м. Кіровограді Кіровоградської області.
Освіта
Закінчив:
- Кіровоградський державний технічний університет за кваліфікацією «Спеціаліст з
менеджменту організацій» (1997-2003рр.),
- Кіровоградський Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за
кваліфікацією «Юрист» (1998-2001рр.),
- Магістратура Кіровоградського національного технічного університету, за
кваліфікацією «Магістр з менеджменту організацій» (2003-2004рр.).
Досвід роботи у
виборних органах
Депутат Кіровоградської міської ради шостого скликання
Трудова діяльність
З жовтня 1986 р. по жовтень 1987 р. - збирач виробів з деревини Кіровоградського
виробничого швейного об’єднання.
З листопада 1987 р. по жовтень 1989 р. - служба в лавах Збройних Сил СРСР.
З листопада 1989 р. по травень 1990 р. - збирач виробів з деревини Кіровоградського
виробничого швейного об’єднання.
З червня 1990 р. по вересень1990 р. - тренер-викладач з рукопашного бою ВійськовоПатріотичного об’єднання «ВОЇН» Творчого об’єднання молоді «ТОМ».
З вересня 1990 р. по січень 1991 р. - керівник Військово-патріотичного об’єднання
«ВОЇН» Творчого об’єднання молоді «ТОМ».
З січня 1991 р. по квітень 1992 р. - директор Малого державного підприємства «Центр
фізичного і духовного вдосконалення» «Цунамі».
З квітня 1992 р. по вересень 1993 р. - директор виконавчої дирекції Кіровоградського
відділення Фонду соціальної адаптації молоді України.
З квітня 1992 р. по травень 1996 р. - заступник директора із зовнішньоекономічних
зв’язків фірми «Смальта».
З травня 1996 р. по січень 1997 р. - комерційний директор ТОВ «С.С.Ж.»
З січня 1997 р. по серпень 1997 р. - комерційний директор ВКФ «Елва».
З серпня 1997 р.по червень 2000 р. - комерційний директор приватного підприємства
« Сенс-Агро».
З липня 2000 р.по теперішній час працюю на посаді комерційного директора ТОВ
«Фірма « СД Лтд».
Додаткова інформація : одружений, має сина (12 років)
Громадська діяльність
З 2009 року - член Ради Кіровоградської обласної громадської організації «Фронт Змін».
Депутат Кіровоградської міської ради шостого скликання,
З 2009 року – член Політичної Партії «Фронт Змін»,

З грудня 2009 року – Голова Кіровоградської міської організації Політичної Партії «Фронт
Змін»
Контактна інформація
м. Кіровоград, вул. Леніна, 23, тел.: (050)-7557062, e-mail: frontzmin_krmisto@ukr.net
Можливий напрямок роботи у громадській раді: підприємницька діяльність.

