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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

НІКІТІН Олег Ігорович 
 

 

 
Пpацює   головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(апарат) з 06-04-2020. 
   

Громадянство  13–11–1991  
   

Число, місяць і рік народження  02–07–1960 
   

Місце народження  м. Славута Хмельницька область 
   

Освіта  Повна вища‚ спеціаліст‚ Київське вище військове авіаційне 

інженерне училище‚ 1993 р.‚ озброєння літальних апаратів 

(інженер-електромеханік); Неповна вища‚ молодший 

спеціаліст‚ Васильківське військове авіаційно-технічне 

училище‚ 1981 р.‚ літаки і авіадвигуни (військовий технік-

механік) 
   

Науковий ступінь, вчене звання  не має 
   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською - читає і 

перекладає зі словником 
   

Нагоpоди, почесні звання   не має 
   

Прийняття Присяги державного 

службовця 
 26–01–2004  

   

Ранг державного службовця  6 (з 01–05–2016) 
   

Загальний стаж роботи  41 р. 8 м. 
   

Стаж державної служби  37 р. 4 м. 
   

Категорія посади державної служби  –– 
   

Стягнення  не має 
   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
   

10.1977 до 08.1978  учень фрезерувальника; ремонтний цех; Славутський 

ремонтно-механічний завод; м. Славута Хмельницької обл. 

08.1978 до 08.2000  служба в Збройних силах СРСР та Збройних силах України; 

09.2000 до 12.2002  водій; заступник начальника відділу; відділ автотранспорту; 

провідний інженер; відділ автотранспортних перевезень та 

послуг; Державне підприємство матеріально-технічного 

забезпечення залізничного транспорту України 

«Укрзалізничпостач»; м. Київ 

12.2002 до 11.2003  водій спеціалізованого автотранспорту; служба виробництва 

підприємства; Українське державне підприємство по 

обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних 

засобів «Укрінтеравтосервіс»; м. Київ 



01.2004 до 02.2011  головний спеціаліст; відділ оборонної‚ мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи; відділ з питань оборонної‚ 

мобілізаційної‚ режимно-секретної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами; відділ з питань мобілізаційної 

роботи; Солом’янська районна у місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ 
02.2011 до 04.2019  головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи; 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; 

м. Київ 

04.2019 до 05.2019  головний спеціаліст; сектор режимно-секретної роботи; 

Державна архівна служба України; м. Київ 

11.2019 до 04.2020  старший інспектор з питань режимно-секретної роботи; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 

(апарат); м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка‚ 15. 

04.2020 по цей час  головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 

(апарат); м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка‚ 15. 

 

 

 
 


