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Ніколенко  Олег  Вікторович,  1961  року  народження,  громадянин
України, освіта повна вища, у 1985 році закінчив Мелітопольський інститут
механізації  сільського  господарства  за  спеціальністю  «Механізація
сільського господарства» та отримав кваліфікацію «інженер-механік». У 1989
році  закінчив  Тернопільський  державний  педагогічний  інститут  за
спеціальністю  «Загальнотехнічні  дисципліни  і  праця»  та  отримав
кваліфікацію «учитель загальнотехнічних дисциплін».  У 2005 році закінчив
Національну академію державного управління при Президентові  України за
спеціальністю «Державне управління», магістр державного управління.

Після закінчення Мелітопольського інституту механізації сільського
господарства у 1985 році працював головним інженером-механіком колгоспу
ім. Леніна с. Феневичі Іванківського району Київської області.

З  1986  року  по  1988  рік  -  майстер  з  виробничого  навчання
Тернопільського середнього професійно-технічного училища № 9.

З  1988  року  по  1995  рік  -  головний  інженер  колгоспу
ім. Димитрова с. Банівка Приморського району Запорізької області.

Протягом  1995  року  працював  стажистом-економістом  управління
пасивних  операцій  Запорізького  регіонального  управління  комерційного
банку  «Приватбанк»;  економістом  представництва  Запорізького
регіонального  управління  комерційного  банку  «Приватбанк»  у
м. Приморськ;  економістом  робочої  групи  з  відкриття  філіалу
комерційного  банку  «Приватбанк»  у  м.  Приморськ  Запорізького
регіонального управління  комерційного банку «Приватбанк», м. Приморськ
Запорізької області.

У 1996 році - експерт робочої групи з відкриття філіалу комерційного
банку «Приватбанк» у м. Приморськ Запорізького регіонального управління
комерційного  ранку  «Приватбанк»  та  економіст  відділу  активно-пасивних
операцій  Приморського  відділення  Запорізького  регіонального  управління
комерційного банку «Приватбанк» м. Приморськ Запорізької області.

З  1997  року  по  2002  рік  -  голова  правління  колективного
сільськогосподарського  підприємства  ім.  Димитрова,  с.  Банівка
Приморського  району  Запорізької  області  та  директор  приватного
сільськогосподарського  підприємства  «Банівка»,  с.  Банівка  Приморського
району Запорізької області.

З  2002 року по 2005 рік -  голова Приморської  районної  державної
адміністрації Запорізької області.

3  2005  року  по  2007  рік  -  генеральний  директор  товариства  з
обмеженою відповідальністю «АНТ - Юг», м. Приморськ Запорізької області.



З 2005 року по 2014 рік - директор приватного сільськогосподарського
підприємства «Банівка», с. Банівка Приморського району Запорізької області.

З  травня  по  жовтень  20014  року  працював  заступником  голови-
керівником апарату Запорізької обласної державної адміністрації.

У 1990-1995 рр. обирався депутатом Приморської міської ради, у 2006-
2010 рр. - депутатом Приморської районної ради, у 1998-2002 рр. та у 2010 р.-
депутатом Запорізької обласної ради.

Ніколенко  О.В.  за  період  роботи  показав  себе  вимогливим,
принциповим  керівником.  Свої  обов'язки  завжди  виконує  на  високому
професійному рівні.

Олег  Вікторович  приділяє  велику  увагу  соціально-економічному
розвитку Приморського району, розвитку його агропромислового потенціалу,
розвитку соціально-культурної та побутової інфраструктури населених пунктів.
Для вирішення проблемних питань Запорізької області та Приморського району
він  плідно  співпрацює  з  керівництвом  Запорізької  обласної  державної
адміністрації,  Приморської  районної  державної  адміністрації  та  народними
депутатами  України.  Усі  свої  організаторські  здібності  Олег  Вікторович
спрямовує на підвищення добробуту населення Запорізької області.

Ніколенко  Олег  Вікторович  має  високий  авторитет  серед
депутатського корпусу Запорізької області та у керівників області.

За  високий  професіоналізм,  багаторічну  сумлінну  працю,  вагомий
особистий  внесок  у  соціально-економічний  розвиток  Запорізької  області  у
2009 році нагороджений Грамотою Верховної Ради України, у 2013 році йому
присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України».


