
Біографічна довідка 

 

БІЛИЙ 

Олег Костянтинович 

 

Пpацює  з 11 січня 2010 року начальником відділу  з 

питань  мобілізаційної роботи апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянин України  

Число, місяць і рік 

народження 

16 грудня 1966 року 

Місце народження м. Київ 

Освіта вища‚ 1988 р.,  Полтавське вище зенітно-ракетне 

командне училище імені генерала армії Ватутіна 

М.Ф.‚ командна тактична військ проти-

воповітряної оборони сухопутних військ 

(інженер по експлуатації радіотехнічних засобів),  

вища, 2011р.,  Національна академія державного 

управління при Президентові України, державне 

управління у сфері національної безпеки (магістр 

державного управління) 

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 

07.02.2001 

Ранг державного 

службовця 

4 (01.05.2019) 

Загальний стаж роботи 34 р. 00 м. 

Стаж державної служби 33 р. 04 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 

08.1984 - 07.1988 курсант Полтавського вищого зенітно-ракетного  

командного училища імені генерала армії Ватуті-       

на М.Ф. 

08.1988 - 02.2000 служба у Збройних Силах  

05.2000 - 04.2001 інспектор охорони охоронного центру ”Вікінг” 

приватного підприємства ”Фірми Олександра”;                  

м. Полтава 



07.2001 - 06.2004 головний спеціаліст відділу з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи Дніпровської районної у м. 

Києві державної адміністрації 

07.2004 - 02.2005 головний спеціаліст відділу мобілізаційної роботи 

управління з питань оборонної та мобілізаційної 

роботи Головного управління правової політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

02.2005 - 10.2005 заступник начальника управління - начальник відділу 

мобілізаційної роботи управління з питань оборонної 

та мобілізаційної роботи Головного управління 

правової політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  

10.2005 - 01.2010 начальник відділу мобілізаційної роботи управління з 

питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

01.2010 до цього часу  начальник відділу  з питань  мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Начальник управління  

по роботі з персоналом  

 

Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 

  

 
 


