
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

ПЛЯСЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 

Громадянство ‒  громадянин України. 
 

Число, місяць і рік народження ‒ 16 лютого 1980 р. 
 

Місце народження - Україна, місто Київ. 
 

Освіта – повна вища: Національний педагогічний університет імені  

М.П. Драгоманова, спеціальність «Історія» (кваліфікація – вчитель історії та 

правознавства) 2002;  

Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність 

«Правознавство» (кваліфікація - юрист) 2007. 
 

Нагороди, почесні звання: 2008 – почесна грамота Держкомпідприємництва, 

2009, 2011 – подяки Держкомпідприємництва, 2012 – подяка Віце-прем’єр-

міністра України – Міністра соціальної політики України, 2013, 2014, 2015, 2016 

– грамота голови Державної служби України з контролю за наркотиками, 2016 –

Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2019 – Почесна грамота Київської 

обласної державної адміністрації. 
 

2012 – переможець ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець» в номінації «Кращий керівник». 
 

2015-2017 – входив до складу делегацій для участі у засіданнях 58-ї, 59-ї та  

59-ї (поновленої) Комісії ООН з наркотичних засобів  (м. Відень, Австрія). 
 

2016 – входив до складу офіційної делегації від України для участі у  

30-й Спеціальній Сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань світової проблеми 

наркотиків (м. Нью-Йорк, США). 
 

Державний службовець 6 рангу 
 

Прийняття Присяги державного службовця – 03.04.2006 

 

Загальний стаж роботи ‒ понад 20 років 

 

Членство в політичних партіях – позапартійний 
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Трудова діяльність: 

07.1996-06.2002 Спеціаліст; старший спеціаліст ТОВ «Загальноєвропейський 

дім» 

09.1997-11.2005 Студент; аспірант Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

07.2001-05.2006 Підприємницька діяльність 

04.2006-02.2011 Головний спеціаліст; начальник відділу взаємодії з 

громадськими об’єднаннями підприємців департаменту 

інформаційно-аналітичного забезпечення Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва 

02.2011-11.2011 ПП «Сильна Україна» 

11.2011-01.2013 Радник Міністра відділу радників Управління забезпечення 

діяльності Віце-прем’єр-міністра – Міністра (патронатна 

служба); начальник відділу регіональних проблем 

Департаменту моніторингу, аналізу та оптимізації соціальної 

сфери Міністерства соціальної політики України 

04.2013-09.2016 Головний спеціаліст; заступник начальника відділу; 

начальник відділу; начальник Управління організаційної та 

кадрової роботи; заступник начальника Управління контролю 

за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у регіонах Державної служби України з 

контролю за наркотиками 

09.2016-06.2017 Заступник директора Департаменту державного регулювання 

та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, наркотичних 

речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками 

09.2018-07.2019 Радник заступника голови Київської обласної державної 

адміністрації (на громадських засадах) 

01.2019-12.2019 Заступник голови Баришівської районної державної 

адміністрації 

12.2020-07.2021 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)   

 


