
 

 

 

 

 

Біографічна довідка 
 

МЕЛЬНИК 

Олександр Вікторович 
 

 
   

Працює   перший заступник голови Шепетівської районної 

державної адміністрації 

Громадянство  громадянин України  

Число, місяць  

і рік народження 

 16 червня 1981року 

Місце народження     Хмельницька область, смт. Стара Синява 

Освіта  вища, 2003 р.  Хмельницький інститут 

регіонального управління та права ,  правознавство 

(юрист); вища, 2007 р., Приватний вищий 

навчальний заклад «Хмельницький економічний 

університет» ‚ спеціаліст з фінансів  

Науковий ступінь, 

вчене звання     

 не має  

Володіння мовами    українською, російською – вільно,  англійська  – 

читає і перекладає зі словником  

Нагороди, почесні 

звання        

 не має 

Прийняття Присяги  

державного службовця    

 23.12.2003 

Ранг держслужбовця  7 ( 24.09.2015) 

Загальний стаж роботи    17 років 03 місяці 

Стаж державної служби   13 років 03 місяці 

Депутат ради     не обирався  

Партійна діяльність   позапартійний  

Громадська активність  __ 

Стягнення   не має  



Трудова діяльність  
 

04.2003 - 12.2003 головний спеціаліст-юрисконсульт виконавчого апарату 

Хмельницької районної ради 

12.2003 - 11.2004 головний спеціаліст юридичного відділу апарату 

Хмельницької обласної державної адміністрації  

11.2004 - 10.2007 заступник начальника юридичного відділу апарату  

Хмельницької обласної державної адміністрації  

10.2007 - 10.2007 головний спеціаліст юридичного відділу апарату 

Хмельницької обласної державної адміністрації  

10.2007 - 04.2008 начальник відділу адміністрування Державного реєстру 

виборців апарату Хмельницької обласної державної 

адміністрації  

04.2008 - 06.2008 начальник юридичного відділу ТОВ ”Юні-Агро” м. 

Хмельницький 

07.2008 - 11.2008 юрисконсульт ТОВ ”Агро Стар 2006” м. 

Старокостянтинів 

05.2009 - 07.2009 провідний спеціаліст відділу кадрової роботи та 

державної служби Головного управління юстиції у 

Хмельницькій області  м. Хмельницький 

07.2009 - 11.2009 головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної 

служби Головного управління юстиції у Хмельницькій 

області  

11.2009 - 12.2009 заступник начальника управління - начальник відділу  

правової роботи‚ правової освіти‚ державної реєстрації 

нормативно-правових актів та легалізації об’єднань 

громадян  Славутського міськрайонного управління 

юстиції 

12.2009 - 09.2015 

 

09.2015 - 02.2020 

начальник Славутського міськрайонного управління 

юстиції Хмельницької області 

перший заступник голови Славутської районної 

державної адміністрації Хмельницької області 

02.2020 - 03.2021 

 

03.2021 – 04.2021 

 

04.2021 - по цей час 

 

голова Славутської районної державної адміністрації 

Хмельницької області  

перебував на обліку в Славутській міськрайоній філіі 

Хмельницького обласного центру зайнятості 

перший заступник голови Шепетівської районної 

державної адміністрації Хмельницької області 
 

 


