Арешонков Володимир Юрійович
1957 року народження, має дві вищі освіти,
в 1981р. закінчив Ужгородський державний університет, за кваліфікацією
філолог-викладач,
в 2003р. закінчив Академію державного управління при Президентові
України та здобув кваліфікацію магістр державного управління.
З 2016 –професор кафедри спеціальних історичних дисциплін та
правознавства ЖДУ ім.Франка. Доктор педагогічних наук.
Доцент кафедри управління освітою та інноваційних технологій.
Має наукові праці – посібник «Соціально-правовий захист дитинства».
Одружений, має двох дітей.
Трудова діяльність:
1975-1976 – керівник оркестру БМК м.Коростень
1976-1981 – навчання в держуніверситеті м.Ужгород
1981-1982 – методист бюро подорожей та екскурсій м.Коростень
1982-1984 – вчитель російської мови та літератури с.Лісівщина
1984-1985 – керівник гуртка СЮТ м.Коростень
1985-1986 – директор міської СЮТ м.Коростень
1986-1987 – організатор позакласної роботи СШ №1 м.Коростень
1987-1989 – керівник гуртків СЮТ м.Коростень
1989-1989 – робітник цеху галантереї кооперативу «Зоря» м.Тирасполь
1989-1989 – електромеханік кооперативу «Здоров’я” м.Тирасполь
1989-1991 – електромеханік кооперативу «Прима” м.Тирасполь
1991-1991 – електромеханік кооперативу «Радуга” м.Тирасполь
1991-1992 – директор МП «Риф» м.Тирасполь
1993-1994 – директор МП «Риф м.Коростень
1994-1996 – заступник директора МП «Риф» м.Коростень
1996-1998 – юрист фірми «Аско» м.Коростень
1998-2001 – заступник міського голови м.Коростень
2001-2002 – начальник відділу у справах національностей, міграцій та
релігій Житомирської ОДА
2002-2005 – начальник управління освіти та науки Житомирської ОДА
2005-2009 – проректор з навчально-методичної роботи обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) м.Житомир
2009- квітень 2010 – заступник міського голови міста Коростеня
Житомирської області.
Квітень-листопад 2010 – голова Коростенської районної державної
адміністрації.
З 17 листопада 2010 року – перший заступник голови Житомирської
обласної ради.
27 листопада 2014 року – Народний депутата України, заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи
Верховної Ради України.

Володимир Юрійович Арешонков постійно опікується проблемами
Коростеня. Завдяки його клопотанню з державного бюджету України до
бюджету міста Коростеня для здійснення заходів з соціально-економічного
розвитку міста спрямовані чималі кошти для поліпшення роботи та
життєдіяльності нашого міста. Зокрема це дало можливість провести
капітальні ремонти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти,
покращити
матеріально-технічне
та
інформаційно-комунікаційне
забезпечення освітнього процесу.
Володимир Юрійович бере активну участь в спортивному житті міста,
залучає кошти для ремонту спортивних приміщень, будівництва спортивних
майданчиків, є багаторічним спонсором міських змагань на призи клубу
«Шкіряний м’яч» та інших спортивних заходів.
Рішенням 18 сесії VII скликання Коростенської міської ради № 907 від 30
листопада 2017р. Арешонкову Володимиру Юрійовичу присвоєно звання
«Почесний громадянин міста Коростень».

