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Крєвському Мирону

Шановний пане Мироне!

На Ваш інформаційний запит від 10.12.2018 №К-337/02.02.03-09 

виконком Миколаївської міської ради повідомляє наступне.

Сєнкевич Олександр Федорович, Миколаївський міський голова, у 

2003 році закінчив Миколаївський державний гуманітарний університет 

імені Петра Могили і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки 

«Комп’ютерні науки» та здобув кваліфікацію бакалавра комп’ютерних наук. 

У 2004 році закінчив Миколаївський державний гуманітарний університет 

імені Петра Могили, отримав повну вищу освіту за спеціальністю 

«Інтелектуальні системи прийняття рішень» та здобув кваліфікацію 

спеціаліста з інтелектуальних систем прийняття рішень. У 2007 році закінчив 

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу 

«Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальні 

системи прийняття рішень» та здобув кваліфікацію магістра комп’ютерних 

наук.

Криленко Володимир Ігорович, перший заступник міського голови, у 

1989 році закінчив Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора 

кораблебудівний інститут ім. адм. С.И.Макарова за спеціальністю 

«Холодильні та компресорні машини та установки», присвоєно кваліфікацію 

інженера-механіка. У 1992 році закінчив Інститут підготовки кадрів СНБ 

України та отримав кваліфікацію офіцера з вищою спеціальною освітою. У 

1998 році закінчив Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за 

спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію спеціаліста 

економіста-бухгалтера. У 2017 році рішенням вченої ради Миколаївського
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національного університету імені В.О.Сухомлинського видано атестат 

професора, присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування.

Омельчук Олександр Андрійович, заступник міського голови, у 2002 

році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» і 

отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобув 

кваліфікацію магістра політології. У 2009 році закінчив Одеський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України і отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію 

магістра державного управління. У 2014 році закінчив Національний 

університет «Одеська юридична академія» і отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2017 році 

закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів» та 

здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр.

Степанець Юрій Борисович, заступник міського голови, у 1992 році 

закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені 

Маршала Радянського Союзу Рокоссовського К.К. за спеціальністю 

«Командна тактична мотострілкових військ та морської піхоти», присвоєно 

кваліфікацію офіцера з вищою військово-спеціальною освітою, інженера з 

експлуатації бронетанкової та автомобільної техніки. У 1996 році закінчив 

Одеський фінансово-економічний коледж за спеціальністю «Фінанси», 

спеціалізація «податки і оподаткування», присвоєно кваліфікацію 

бухгалтера-фінансиста. У 2008 році закінчив Миколаївський державний 

гуманітарний університет імені Петра Могили, отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію магістра 

державного управління.

Андрієнко Юрій Георгійович, заступник міського голови, у 1994 році 

закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю 

«Історія», присвоєно кваліфікацію спеціаліста, вчителя історії та 

правознавства. У 1998 році закінчив Одеський філіал Української Академії 

державного управління при Президентові України і отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію 

магістра державного управління.

З повагою 

перший заступник 

міського голови В.І.Криленко

Ляшенко
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