КОДЕБСЬКИЙ
ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Народився у 1948 році в селі Петропавлівська
Борщагівка
Києво-Святошинського
району
Київської області, українець.
В 1964 році закінчив 8-річну школу.
З 1964 року по 1967 рік продовжив навчання в
вечірній середній Петропавлівсько-Борщагівській
школі.
З 1964 по 1966 рік навчався в радіошколі міста
Києва, отримав спеціальність телемеханіка.
З 1970 року по 1973 рік навчався в Львівському
технікумі промислової автоматики, отримав
спеціальність технік-електрик.
В 1986 році вступив до Української ордена
трудового червоного прапора сільськогосподарської
академії, яку закінчив в 1992 році, отримавши
кваліфікацію інженера-електрика.
Проходив службу в Збройних силах СРСР з 1967 по 1969 рік, учасник бойових дій,
нагороджений орденом "За мужність".
З 1969 по 1971 рік Олексій Іванович працював наладчиком радіоапаратури на
Київському заводі "Електронмаш".
З 1971 року по 1983 рік працював на дослідно-експериментальному заводі ДТСААФ
(Українське промислове об’єднання ДТСААФ УКР пром ДТСААФ) радіомонтажником,
майстром дільниці, інженером-конструктором, старшим інженером-конструктором,
начальником енерго-механічного відділу. Протягом багатьох років обирався головою
профкому виробничого об’єднання "Контур".
З 1970 року по 1983 рік мешканці Петропавлівської Борщагівки обирають
Кодебського Олексія Івановича депутатом сільської ради. А з 1983 року по теперішній час
обирають сільським головою Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.
За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності,
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України
Президент України нагородив Олексія Івановича Кодебського орденом "За заслуги" III
ступеня. Також має нагороди: орден "Князя Володимира III ступеня", "Нестора літописця",
медалі "Ветеран праці", "1500-річчя Києва", «Василя Сухомлинського», золоту медаль
«Костянтина Ушинського», орден дружби народів Російської Федерації, знак "Відмінник
освіти України", Почесну грамоту ЦК Профспілок СРСР, почесний знак "50-річчя ДТСААФ
СРСР" та інші почесні грамоти та подяки.
Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада з 2009 року приймає участь у
Всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки
громадського порядку». За підсумками роботи за 2009 рік серед населених пунктів України
віднесених до VI категорії зайняли друге місце, а за 2010 рік - перше місце, за які нагороджені
Почесними Дипломами Кабінету Міністрів України та кубком.
Висока повага й шана до сільського голови, його авторитет сприяли тому, що члени
Асоціації органів місцевого самоврядування Києво-Святошинського району обрали Олексія
Івановича своїм головою, а також Кодебський О.І. є заступником голови Асоціації органів
місцевого самоврядування в Київській області і членом Української Асоціації органів
місцевого самоврядування.

