Дніпродзержинський державний
технічний університет
КОРЧЕВСЬКИЙ
Ярослав Сільвестрович
Випускник
факультету менеджменту, економіки,
соціології та філології (2005)
Заступник генерального директора
з економіки та фінансів ПАТ «Дніпровський
завод мінеральних добрив».
Міський голова Дніпродзержинська
у 2008–2010 рр.
Депутат Дніпродзержинської міської ради
трьох скликань

Н

ародився 1 жовтня 1953 р. в с. Підгородне Тернопільського району Тернопільської області
в сім’ї робітників. У 1971 р. закінчив середню
школу в м. Тернополі та розпочав трудову діяльність
токарем на заводі «Тернопільсільмаш». У 1971–1973 рр.
проходив строкову службу в лавах Збройних сил.
У 1973 р. Ярослав Сільвестрович вступив до Тернопільського фінансово-економічного інституту, який із
відзнакою закінчив у 1978 р., здобувши кваліфікацію економіста за спеціальністю «Планування промисловості».
Після закінчення інституту працював у тресті «Дзержинськбуд» м. Дніпродзержинськ: із 1978 р. — інженером будівельної лабораторії, з 1980 р. — начальником
планового відділу будівельного управління «Заводбуд»,
із 1983 р. — начальником планового відділу тресту. Був головою профспілкового комітету управління та заступником голови об’єднаного профспілкового комітету тресту.
З 1988 р. Я. С. Корчевський — завідувач сектору соціальних питань, а з 1989 р. — заступник завідувача відділу соціально-економічного розвитку міського комітету партії м. Дніпродзержинська, голова профспілкового
комітету. У 1990 р. обраний заступником голови виконкому Дніпродзержинської міської ради народних депутатів. Одночасно був головою міської планової комісії
та начальником управління соціально-економічного
розвитку виконкому міськради. Упродовж 1995–
2005 рр. очолював філію «Відділення Промінвестбанку
в м. Дніпродзержинську».
У 2005 р. Ярослав Сільвестрович Корчевський закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет і здобув кваліфікацію магістра з фінансів.
У 2005–2006 рр. працював секретарем Дніпродзержинської міської ради та виконував обов’язки Дніпродзержинського міського голови. У 2006 р. призначений на
посаду керівника обласної філії «Харківське центральне
відділення Промінвестбанку», а у 2007 р. — філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпродзержинську».
У 2008 р. був обраний міським головою м. Дніпродзержинська. Працюючи на цій посаді, Ярослав Сільвестрович ставив перед собою завдання, пов’язані, перш за все,
із розв’язанням нагальних соціально-економічних, екологічних і комунальних проблем міста; забезпеченням
плідної співпраці всіх гілок міської влади; налагодженням соціального партнерства з провідними промисловими підприємствами. У 2009 р. за його особистої участі

Кабінетом Міністрів України була прийнята Програма
виходу з екологічної кризи для м. Дніпродзержинська.
Із 2011 р. і донині Я. С. Корчевський працює заступником генерального директора з економіки та фінансів
ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив».
Був депутатом Дніпродзержинської міської
ради трьох скликань (1994–1998, 1998–2002, 2002–
2006), нині — почесний депутат. Також є генераломполковником міжнародної громадської організації
«Козацтво Запорозьке», радником головного отамана Січеславського округу з питань місцевого самоврядування.
За плечима у Я. С. Корчевського — понад 40-річний
стаж управлінської та організаційної діяльності. У роботі він завжди опирався на глибоке знання економіки,
промисловості, банківської справи, будівництва, роботи
органів державної влади та місцевого самоврядування,
інвестиційної політики. У колегах Ярослав Сільвестрович найбільше цінує риси характеру та вміння, які невтомно плекає і в собі самому: здатність до аналітичного
та логічного мислення, комплексного погляду на проблему, працелюбність, відповідальність і самодисципліну,
компетентність, цілеспрямованість, врівноваженість,
комунікабельність, вміння швидко приймати рішення
в нестандартних ситуаціях і працювати в команді.
Член-кореспондент Академії інженерних наук
України з 2003 р., член ради роботодавців м. Дніпродзержинська. Нагороджений Подякою Президента України;
Почесною відзнакою та Відзнакою голови Дніпропетровської державної адміністрації «За розвиток регіону»;
орденом преподобного Іллі Муромця ІІІ ст. і медалями
УПЦ «Різдво Христове — 2000» і «1020 років Хрещення
Київської Русі»; орденом і медалями «Козацька слава»
І–ІІІ ст.; медаллю «За вірність і честь» І ст.; нагрудними
знаками «Відзнака міського голови» та «За заслуги перед містом» І–ІІІ ст.; низкою почесних грамот, грамот та
інших нагород. У 2011 р. Я. С. Корчевському присвоєне
звання «Видатний патріот Придніпров’я».
Одружений. Дружина Ярослава Сільвестровича
Надія Дмитрівна працює заступником директора департаменту фінансів Дніпродзержинської міської ради.
Подружжя Корчевських разом ось уже 40 років. Виховали доньку Анну (1994 р. н.) — нині студентку четвертого курсу Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.
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