БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Баган Анатолій Олександрович
Працює

Громадянство
Число, місяць і рік
народження
Місце народження

З 15 травня 2014 року заступником директора –
начальником управління промисловості та
інноваційної політики Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
13.11.1991
22 липня 1965 року
Україна, місто Тернопіль

Науковий ступінь, вчене
звання

Вища‚
1988р. Московський фізико - технічний інститут
спеціальність: автоматика і електроніка
кваліфікація: інженер фізик
1998р. Київський національний економічний
університет
спеціальність: фінанси та кредит
кваліфікація: магістр з банківського менеджменту
Кандидат фізико - математичних наук (диплом від
10.07.1993р. КД № 080859)

Володіння мовами

українською‚ російською‚ англійською – вільно

Нагоpоди, почесні звання

Заслужений економіст України (Указ президента
України від 22 січня 2014 року
№ 27/2014)

Освіта

Прийняття Присяги
державного службовця
Ранг державного
службовця
Загальний стаж роботи
Стаж державної служби
Депутат ради
Стягнення

29.11.1996
4 ранг
33р 07м 27д (станом на 01.09.2015)
09р 08м 24д (станом на 01.09.2015)
не обирався
не має

Трудова діяльність
07.1988- 09.1989

Слухач Військово – повітряної інженерної академії
ім. Жуковського

10.1989 - 01.1991

Аспірант Московського фізико – технічного
інституту

01.1991- 12.1991

Заступник директора ТФ Центру «Інтерєльф»

01.1992 - 06.1993

Заступник директора ПМП «ГРАН»

07.1993 – 07.1994

Заступник керуючого, в.о. керуючого ТФ АКБ
«Львів -Вест»

07.1994 – 09.1996

Перший заступник директора ТОД АППБ «Аваль»

09.1996 – 11. 1996

Заступник директора ПМП «Гран»

11.1996 – 09.1998

Головний спеціаліст, заступник завідуючого
Секретаріатом Організаційного комітету
Міжвідомчої ради ЄБРР

09.1998 – 05.2000

Директор Департаменту, в.о. заступника голови
Національного агентства України з управління
державними корпоративними правами

05.2000 – 12.2000

Заступник генерального директора, генеральний
директор ТОВ «Міжнародна консалтингова
компанія»

01.2001 – 07.2010

Заступник директора ДП «Міжнародна
консалтингова компанія-оцінка»

07.2010 – 12.2010

Радник голови Фонду державного майна України

12.2010 – 05.2014

Заступник голови Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

05.2014 – до цього часу

Заступник директора Департаменту-начальник
управління промисловості та інноваційної політики
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Завідуючий сектором з питань
управління персоналом

Н. Білич

