Автобіографія
Я, Аксельрод Роман Борисович, народився 2 листопада 1956 року у м.
Вінниці в сім’ї військовослужбовців, учасників бойових дій у Другій світовій
війні.
Закінчив Вінницький будівельний технікум, Вінницький державний
технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне
будівництво», отримав кваліфікацію інженера-будівельника, Міжрегіональну
академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», отримав
кваліфікацію юриста. Має ступень магістра права, адвокат.
Кандидат політичних наук, академік Академії будівництва України та
Української технологічної академії.
Більше 40 років пропрацював в житлово-комунальній галузі,
пройшовши шлях від слюсаря-сантехніка Вінницького обласного ремонтнобудівельного управління до заступника голови Вінницької обласної
державної адміністрації.
Станом на червень 2020 року стаж роботи складає 46 років, в тому
числі державної служби - понад 23, з них більше 10 років - в органах
місцевого самоврядування, зокрема, на посаді заступника Вінницького
міського голови, має 5 років науково-педагогічного стажу.
З міськвиконкому був переведений на роботу в Вінницьку обласну
державну адміністрацію, де працював на посадах:
З серпня 2000 року по липень 2010 року працював начальником
Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики,
транспорту та зв’язку Вінницької облдержадміністрації.
З липня 2010 року по березень 2014 року заступник голови
Вінницької обласної державної адміністрації.
Після виходу на пенсію продовжує свій трудовий шлях, так:
З березня 2015 року по червень 2015 року перший заступник директора
Вінницької дирекції українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта"
З червня 2015 року по даний час проректор з навчальної роботи та
регіонального розвитку Київського національного університету будівництва
та архітектури.
НАГОРОДИ:
Почесний громадянин м. Вінниці, Заслужений
працівник сфери послуг України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня,
кавалер орденів святого князя Володимира II-ІІІ ступеня, Почесний
працівник житлово-комунального господарства України (відзнаки І та ІІ
ступеня), нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України,
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Президента
України, Подякою Прем’єр-міністра України, Почесною відзнакою ЦК
Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості, побутового обслуговування населення України, Почесною

відзнакою МНС України, відзнакою МВС України, нагрудним знаком
командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, грамотою командувача
Західного оперативного командування ВСУ, відзнакою Вінницького міського
голови, Почесною відзнакою «За заслуги перед містом», грамотою Служби
безпеки України, Почесною грамотою Державної пенітенціарної служби
України, Подяками та Почесними грамотами центральних органів виконавчої
влади, обласної державної адміністрації та обласної Ради, виконавчого
комітету Вінницької міської ради, ЦК профспілки, федерації профспілок
області, тощо.
Лауреат премії ЦК Профспілки працівників житлово-комунального
господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення
України «За значний особистий внесок у комплексне вирішення питань
соціально-економічного розвитку підприємств».
Нагороджений нагрудним знаком «Почесна відзнака профспілки
працівників громадського обслуговування» профспілки працівників житловокомунального
господарства,
місцевої
промисловості,
побутового
обслуговування населення України.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» Української технологічної
академії. Рішенням Вченої ради Київського національного університету
будівництва і архітектури нагороджений «Відзнакою Київського
національного університету будівництва і архітектури».
Був визнаний переможцем обласного конкурсу “Людина року” та
занесений на обласну “Дошку пошани”.
Громадська діяльність:
Депутат Ленінської районної ради м. Вінниці (1990-1995 рр.), член
виконкому Ленінської районної ради м. Вінниці (1995-1998рр.), член
виконкому Вінницької міської ради (1998р. - по 2015р.), депутат обласної
ради двох скликань.
З березня 2014 року керівник групи радників голови Вінницької
обласної державної адміністрації, з лютого 2015 року по квітень 2019 року
заступник голови групи радників голови Вінницької ОДА - керівник групи
радників заступника голови обласної державної адміністрації.
З травня 2016 року по серпень 2019 радник Віце-прем’єр-міністра
України Кістіона В.Є.
З червня 2020 року радник голови Вінницької обласної державної
адміністрації з питань регіонального розвитку та інфраструктури.

