
Біографічна довідка 

 

                          ПЛАЧИНДА 

Олександр Іванович 

 

Пpацює   з 04 травня 2011 року заступником 

начальника відділу з питань мобілізаційної 

роботи апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Громадянство  громадянин України 

Число, місяць і рік 

народження 

 08 червня 1955 року 

Місце народження  Луганська область, Свердловський район 

 м. Ленінське  

Освіта  вища‚ 1975 р.,  Харківське військове авіаційно-

технічне училище‚  технічна експлуатація 

гелікоптерів та авіадвигунів (технік-механік);  

вища, 1989 р.,  Київське вище військове 

авіаційне інженерне училище‚ літаючі апарати 

та силові установки (інженер-механік) 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 не має 

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно 

Нагоpоди, почесні звання   не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 06.04.1999 

Ранг державного 

службовця 

 4 (01.05.2019) 

Загальний стаж роботи  46 р. 04 м. 

Стаж державної служби  45 р.  11 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 

09.1972 - 06.1975 курсант   Харківського військового авіаційно-технічного 

училища 

06.1975 - 01.1999 служба у Збройних Силах 

04.1999 - 07.2000 провідний спеціаліст відділу з питань цивільної оборони 

та надзвичайних ситуацій Мінпромполітики України; 

м.Київ 

07.2000 - 12.2000 управляючий справами департаменту ЗАО концерну 

”Виадук”; м. Київ 



02.2001 - 03.2005 головний спеціаліст Головного управління 

продовольчих ресурсів‚ торгівлі та побутового 

обслуговування виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

03.2005 - 10.2005 головний спеціаліст управління з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи Головного управління правової 

політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

10.2005 - 01.2010 головний спеціаліст управління з питань мобілізаційної 

роботи апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

01.2010 - 05.2010 головний спеціаліст відділу з питань мобілізаційної 

роботи апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

05.2010 - 05.2011 завідуючий сектором взаємодії з силовими структурами 

відділу з питань мобілізаційної роботи апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

05.2011 до цього 

часу  

заступник начальника відділу з питань мобілізаційної 

роботи апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Начальник управління  

по роботі з персоналом  Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА  
 


