
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
 

Світличний Олег Петрович 

 
Працює з 10 листопада 2014 року заступником 

директора Департаменту - начальником 

управління з питань інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики 

Департаменту економіки та  інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство  громадянин України  

Число місяць і рік народження 31 липня 1977 року 

Місце народження Україна, м. Київ 

Освіта Повна вища. 

Київський національний економічний 

університет, 2000, спеціальність 

„Міжнародна економіка”, магістр з 

міжнародного інвестиційного менеджменту;  

Національна академія державного 

управління при Президентові України, 2007, 

спеціальність «Державне управління», 

кваліфікація – магістр державного 

управління 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українська, російська, англійська – вільно 

німецькою зі словником 

Нагороди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги  

державного службовця 

05.07.2004 

Ранг державного службовця 05 ранг (п’ятий) 

Загальний стаж роботи 21р. 03м.  

Стаж державної служби 15р. 08м. (станом на 01.05.2020) 

Стягнення не накладались 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

09.1995 до 06.2000 студент, Київський національний економічний 

університет 

 

10.1997 до 04.2000 головний бухгалтер ТОВ НВФ «САММІТ» ЛТД» 

 

12.2000 до 11.2003 аспірант Української академії зовнішньої торгівлі 

 

07.2004 до 08.2005 провідний економіст відділу розвитку експорту та 

міжнародного співробітництва Головного 



управління економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

09.2005 до 02.2007 слухач Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

05.2007 до 10.2012 начальник відділів: з питань координації 

інвестиційної роботи; з питань організації та 

проведення інвестиційних аукціонів; з питань 

координації інвестиційної роботи та проведення 

інвестиційних конкурсів; начальник управління з 

питань інвестиційної політики,  Головне 

управління економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

10.2012 до 11.2014 заступник начальника управління з питань 

інвестиційної та зовнішньоекономічної політики, 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

12.2012 Головне управління економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

перейменовано в Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

11.2014 до цього часу заступник директора Департаменту - начальника 

управління з питань інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики, Департамент 

економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

 

 


