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Н

ародився 8 лютого 1978 р. в с. Ставрово Одеської області — звичайному українському селі, де
любов до землі прищеплювалася змалку. Батько
Сашка, Сергій Іванович, працював водієм, а мати, Людмила Вікторівна, — бухгалтером. Із сільським життям
хлопчика залюбки знайомив дідусь, Віктор Дмитрович
Кушнір, який був головою колгоспу.
Професію обирав зважаючи на власні уподобання,
а також з огляду на поради найрідніших, зокрема дід
вплинув на вибір сільськогосподарського спрямування
вищого навчального закладу, а мати (бухгалтер за покликом душі) — економічного факультету.
Упродовж 1995–2000 рр. О. С. Безименко навчався
в Одеському сільськогосподарському інституті. Ці роки
найбільше запам’яталися не так епізодами зі студентського життя, як відчуттям, що кожного року виникало
під час літніх канікул десь у середині серпня, — ще відпочивати зо два тижні, а вже всі думки там, у м. Одесі,
з друзями-студентами на веселому та гучному Дні міста,
що традиційно святкують 2 вересня.
Після закінчення Одеського сільськогосподарсь
кого інституту працював у приватному бізнесі, а також на
різних посадах державної служби в Окнянській районній
державній адміністрації. Так, з 2004 до 2005 р. обіймав
посаду заступника голови — начальника Управління
сільськогосподарського господарства і продовольства,
з 2010 до 2016 р. — начальника Управління агропромислового розвитку. У травні 2017 р. призначений головою

Окнянської районної державної адміністрації, де працює і сьогодні. Нагороджувався грамотами голови районної державної ради та районної ради.
Олександр Сергійович щиро вдячний викладачам рідного Одеського сільськогосподарського інституту за якісну
вищу освіту. Знання, вміння та навички, отримані у виші,
стали для молодого фахівця чудовим багажем інструментів, як він зазначає, «для прокладання точного курсу серед
буремних хвиль нелегкого життя». Він і досі спілкується зі
своїми друзями — колишніми студентами інституту.
У вільний час любить рибалити. Такий спосіб відпочинку називає можливістю насолодитися чарівною
природою, відволіктися від скажено швидкого навколишнього світу, а також отримати позитивну енергію
для душі та тіла. Шкода, що останнім часом йому дуже
важко знайти вільну хвилину для свого захоплення.
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною, Інесою Анатоліївною, яка також закінчила економічний факультет
Одеського державного аграрного університету (2001), виховує двох діточок — донечку Анастасію та сина Сашка.
Можливо, коли вони виростуть, оберуть шлях батька та
вступатимуть до Одеського державного аграрного університету. Сім’ю О. С. Безименко вважає головним досягненням у житті, зазначаючи: «Це моя любов, мій фундамент та
опора, що спонукають мене постійно рухатися кар’єрними
сходинками заради добробуту родини та держави».
Життєве кредо: «Життя — це постійний рух, цікаві
знайомства і взаємодопомога».

Засідання апаратної наради Окнянської районної державної
адміністрації під головуванням О. С. Безименка, 17 липня 2017 р.

Розширена апаратна нарада під головуванням
Олександра Сергійовича, 26 червня 2017 р.
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