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Н

ародився 26 березня 1980 р. в м. ПетропавловськКамчатський (Росія). Батько, Сергій Петрович, —
моряк Тихоокеанського флоту в званні боцмана.
У віці шести місяців Володимир втратив матір, і батько,
в зв’язку з постійними відрядженнями, в 1981 р. відправив сина в с. Балабине Запорізького району Запорізької області — до бабусі, Ольги Сергіївни, яка на той час стала для
онука найміцнішою опорою в житті. У школі навчався добре,
а найбільших успіхів досягав на уроках фізкультури та праці.
Після здобуття вищої освіти, з 1997 по 2002 р. навчався в ГУ «Запорізький інститут державного муніципального управління» за спеціальністю «Соціальна робота».
Навчання в університеті поєднував зі спортом, отримав
звання майстра спорту з боксу. З 2003 по 2015 р. працював
тренером-викладачем дитячо-юнацької спортивної школи
«Локомотив» і захистив звання судді Національної категорії з боксу. Одночасно успішно займався бізнесом.
У 2006 р. обраний депутатом Балабинської селищної
ради та очолив постійну комісію з питань законності, захисту прав громадян та етики. В 2010 р. призначений на
посаду Балабинського селищного голови, яку обіймає і сьогодні. Вимогливий керівник — як до себе, так і до підлеглих, постійно втілює нові прогресивні форми та методи
роботи, добре знається на законодавстві про місцеве самоврядування та вміло застосовує його на практиці, є професіоналом своєї справи.
У зв’язку з потребою навчатися далі, вступив, а в 2015 р.
закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України.
Не зупиняючись на досягнутому, продовжив удосконалювати наявні та здобувати нові знання в Запорізькому національному університеті. Працює над кандидатською
дисертацією на тему «Територіальна громада: філософський аналіз», видає сім міжнародних публікацій. Зазначає, що в цьому ВНЗ познайомився з високопрофесійними
викладачами та й просто хорошими людьми, серед яких:
М. О. Фролов, Л. Д. Кривега, І. О. Бірюков, М. А. Лепський,
В. В. Кривохатько та ін.
З 2013 р. — член Регіональної дорадчої ради Національного конгресу місцевого самоврядування України в Запорізькій області. Є засновником і керівником Балабинської
школи боксу, створеної на базі Балабинського будинку культури та спорту в 2002 р. Завдяки В. С. Сосуновському обладнаний зал для занять з боксу та тхеквандо, в якому проводяться

змагання обласного та всеукраїнського рівнів. У 2016 р. обраний президентом Запорізької міської федерації боксу.
Як Балабинський селищний голова, дбає про соціально-економічний та культурний розвиток свого селища,
за що неодноразово відзначався грамотами та подяками
Запорізької ОДА та РДА. Одним із пріоритетних напрямів
його діяльності є забезпечення соціального захисту населення. Надано матеріальну допомогу учасникам бойових
дій, які брали участь в АТО, для них виділені земельні ділянки (за цим показником селищна рада посідає перше
місце в Запорізькому районі).
Відвідавши Німецьку Саксонію, почав активно впроваджувати законодавчі зміни щодо питань розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та
об’єднаних територіальних громад.
У 2016 р., підтримуючи нову освітню програму Марини Порошенко, взяв участь у впровадженні інклюзивної
освіти у Балабинському навчальному виховному комплексі «Школа І–ІІІ ступенів — гімназія «Престиж», підготувавши матеріальну та технічну базу для відкриття класів
з інклюзивною освітою. В гімназії створено першу в Україні шкільну медіатеку.
Володимир Сергійович вважає себе дуже щасливим,
адже, попри багато різноманітних зацікавлень, має найдорожчий скарб у житті — сім’ю. Із коханою жінкою, Юлією
Володимирівною, одружився в 2011 р., а в 2012 р. у молодого подружжя народилася донечка Софійка. В 2014 р. на
світ з’явилася донечка Марійка.

Володимир Сергійович у сімейному колі
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