
Біографічна довідка 

 

НИШТИК 

Олександр Анатолійович 

  

 

 

 

 
 

Пpацює  з 15 лютого 2019 року заступником начальника 

управління контрольно-аналітичного забезпе-

чення першого заступника голови Київської 

міської державної адміністрації та заступників 

голови Київської міської державної адміністрації 

апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
 

Громадянство громадянин України  

 

Число, місяць і рік 

народження 

03 лютого 1985 року  

Місце народження м.Ланівці Тернопільської області  

 

Освіта вища, 2008 р., Національний університет 

державної податкової служби України, 

правознавство (магістр права)  
 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно; англійською, 

французькою – читає та перекладає із словником  

Нагоpоди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

15.10.2008 

Ранг державного 

службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 10 р. 07 м.  

Стаж державної служби 10 р. 07 м. ( станом на 15.05.2019) 

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.2003 – 06.2008 студент Національного університету державної 

податкової служби України  

 

10.2008 – 05.2011  провідний спеціаліст, головний спеціаліст управління 

правових питань та регуляторної політики Головного 

управління з питань регуляторної політики   та 

підприємництва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

 



05.2011 – 10.2012 заступник начальника управління правових питань та 

регуляторної політики – начальник відділу правового 

забезпечення та регуляторної полики Головного 

управління з питань регуляторної політики   та 

підприємництва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

10.2012  - 09.2013  начальник відділу регуляторної політики управління 

регуляторної політики  та видачу документів дозвільного 

характеру Головного управління  промислової, науково-

технічної та інноваційної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

09.2013 – 04.2016 заступник начальника відділу, начальник юридичного 

відділу Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

04.2016 – 05.2018 начальник відділу контрольно-аналітично-

го забезпечення заступника голови Київської міської 

державної адміністрації з питань соціальної політики та 

охорони здоров`я   управління контрольно-аналітичного 

забезпечення  заступників голови Київської міської 

державної адміністрації  апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

05.2018 – 02.2019 заступник начальника управління контрольно-

аналітичного забезпечення першого заступника голови 

Київської міської державної адміністрації апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

02.2019 до цього 

часу 

заступник начальника управління контрольно-

аналітичного забезпечення першого заступника голови 

Київської міської державної адміністрації та заступників 

голови Київської міської державної адміністрації апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

 

 

Начальник управління  

по роботі з персоналом                               Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА                     

 

 

 

 


