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Н

ародився 26 січня 1963 р. в м. Дніпродзержинську в родині Михайла Якимовича та Ганни
Євтихіївни Бабець. Оскільки зростав у місті
металургів, вибір металургійної професії був цілком
логічним і закономірним. У 1981–1986 рр. Анатолій
Михайлович навчався в Дніпродзержинському індустріальному інституті за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів». А у 1999 р.
здобув фах правознавця в Національній юридичній
академії України імені Ярослава Мудрого.
Трудову діяльність розпочав у 1980 р., працював
слюсарем Управління механізації м. Дніпропетровська.
Закінчивши ДІІ, упродовж 1986–1990 рр. був майстром
Дніпродзержинського управління «Хіммонтаж–208».
А з 1990 р. Анатолій Бабець розпочав службу в органах внутрішніх справ. У 1990–1992 рр. був оперуповноваженим відділу БРСВ, а в 1992–1994 рр. — відділення БЕЗ УВС м. Дніпропетровськ. З 1994 до 1995 р. —
в. о. начальника відділення по боротьбі з кримінальним
укриттям прибутків від оподаткування відділення
Державної служби боротьби з економічною злочинністю УВС м. Дніпропетровськ, згодом — старший оперуповноважений відділу ДСБЕЗ Дніпропетровського
МУ УМВС України в Дніпропетровській області, а відтак очолив відділення по боротьбі зі злочинністю в ТЕК
та інших базових галузях економіки відділу. У 2000–
2001 рр. — заступник начальника відділу боротьби зі
злочинністю в базових галузях економіки та нецільовим
використанням бюджетних коштів управління ДСБЕЗ
УМВС України в Дніпропетровській області, а у 2001–
2002 рр. — начальник міжрегіонального відділу ДСБЕЗ
Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області.
У 2002 р. Анатолій Михайлович Бабець очолив
управління ДСБЕЗ УМВС України в Запорізькій області. Із 2005 до 2006 р. обіймав посаду заступника начальника східного спеціального міжрегіонального управління
оперативних розробок ДДСБЕЗ МВС України, а з 2006
до 2008 р. — заступника начальника управління – начальника відділу боротьби зі злочинами у сфері працевлаштування за кордоном управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України в
Дніпропетровській області.
У 2008 р. упродовж нетривалого часу був головним
інспектором відділу з організації діяльності спецпід-

розділів, мобільних нарядів та взаємодії в системі ОВС
управління організації служби Департаменту Державної служби охорони при МВС України, а відтак —
т. в. о. начальника, начальника Управління ДСО при
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Упродовж 2010–2011 р. Михайло Бабець очолював управління Департаменту виконання покарань України в
Дніпропетровській області — аж до звільнення в запас
за власним бажанням за вислугою років.
З березня 2012 до червня 2014 р. працював начальником Головного управління Державної міграційної
служби України в Дніпропетровській області.
Неодноразово відзначений державними та відомчими нагородами, почесними грамотами державних
органів влади, подяками міського й обласного голови,
облдержадміністрації та облради, керівництва міністерств, де проходив службу. Зокрема, нагороджений
медалями МВС України «За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю» ІІ та І ст., «10 років Державній службі по боротьбі з економічною злочинністю»
«20 років Державній службі по боротьбі з економічною злочинністю», «За відзнаку в службі» ІІ та І (двічі) ст., «10 років ДОТЗ», «Закон і честь», «За відзнаку» ІІ та І ст., «Честь, доблесть, слава», «За відвагу»,
«Хрест звитяги», «За мужність»; Почесним знаком
МВС України та Почесною грамотою Верховної Ради
України.
Анатолій Михайлович Бабець вважає, що навчання в ДІІ мало визначальну роль у його житті. З особливою вдячністю згадує професора кафедри ливарного
виробництва П. А. Опачича — строгого, вимогливого
та принципового педагога. Зі студентських часів виніс
Анатолій Михайлович і своє головне життєве правило:
завжди йти вперед, не зупиняючись на досягнутому,
бути чесним із самим собою, поважати справу, яку робиш і невтомно трудитися на обраній ниві.
Вільний час він присвячує заняттям спортом, зокрема плаванню та катанню на лижах.
Дружина Анатолія Михайловича Марина Іванівна — головний лікар приватної клініки. Донька Аліна також обрала медицину, нині працює клінічним
ординатором Дніпропетровської обласної клінічної
лікарні імені І. І. Мечникова. А племінник Михайло
Юрійович Бабець, як свого часу дядько, здобув освіту в ДДТУ.
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