
Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів для формування нового складу Громадської ради при 
Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації

Шевченка Олега Валерійовича 
Адреса: 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, буд. 6, кв. 183

Тел. 096-277-77-71

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника 

ГО «СЛУГА НАРОДУ Святошинський район міста Києва»

ПІБ: Шевченко Олег Валерійович
Народився: 03 грудня 1967 року в місті Києві
Громадянство: Україна

Освіта: Вищу освіту здобув у Криворізькому економічному інституті
Київського національного економічного університету за спеціальністю "фінанси і 
кредит" (кваліфікація: економіст).

Досвід роботи: 1987 -  1989 -  служба в лавах РА;
1990 -  1995 -  виконавчий директор Інституту професійного росту (м. Київ); 
1995 -  1998 -  виконавчий директор Транспортно-експедиційного

підприємства «Січ»;
1998 -  2001 -  директор ТОВ «Юридично-економічний коледж»;
2001 -  2006 - голова Святошинської районної в м. Києві організації ПР; 
2006 -  2010 - працював в Святошинській районній у м. Києві державній 

адміністрації на посаді заступника голови;
2010 - 2013 -  керівник громадської приймальні НДУ Плотнікова О.В.
На даний час працюю директором ТОВ «Центр комфорт»

Громадська діяльність: Веду широкомасштабну громадську та
меценатську діяльність в Святошинському районі м. Києва, на постійній основі
співпрацюю з різноманітними громадськими організаціями, спортивними 
клубами, до яких відносяться:

- З 2002 року -  віце-президент Федерації таїландського боксу м. Києва, 
президент спортивного клубу «Файтер» (бокс, таїландський бокс);

- організація ветеранів Святошинського району;
- організація інвалідів війни і Збройних сил;
- спілка організацій багатодітних сімей «Шанс»;
- Святошинський районний осередок Київського відділення Української 

спілки в’язнів жертв нацизму;



- районна громадська організація допомоги та підтримки дітей-інвалідів 
дитинства «Церебрал»;

- товариство «Діти Чорнобиля»;
- ГО «Чорнобиль-Фенікс»;
- ЦСПК «Щасливе дитинство»;
- підлітковий клуб «Лідер»;
- Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді 

«Десантник» Святошинського району.
2013 р. -  заступник голови громадської ради при Святошинській РДА;
2016 р. - голова комітету громадської ради при Святошинській РДА по діяльності 
сфери ЖКХ, транспорту, комунального майна, благоустрою та екології;
2019 р. -  на даний час є представником ГО «СЛУГА НАРОДУ Святошинського 
району міста Києва».

Участь у виборчих кампаніях:
1998 р. - кандидат у депутати Київради
2002 р. - кандидат у депутати Святошинської районної у м. Києві ради
2006 р. - обраний депутатом Святошинської районної у м. Києві ради від Партії
регіонів.

Судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 
проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину не маю.
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