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Н

ародився 13 квітня 1969 р. в маленькому й затишному с. Баштанків на Кодимщині Одеської області. Батько, Митрофан Миронович,
закінчив агрономічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту, був головою колгоспу імені
Жданова в с. Баштанків, а згодом став головою правління КСП імені Шевченка в цьому ж селі. Мати, Ганна
Іванівна, працювала диспетчером автопарку в КСП
імені Шевченка.
Г. М. Гладенький завжди цінував і поважав думку
свого тата, а коли виникло питання вступу до вишу —
прислухався до мудрої батьківської поради і вже згодом став студентом економічного факультету Одеського
сільськогосподарського інституту. Навчаючись упродовж 1987–1992 рр. за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства», юнак здобув міцний
фундамент високопрофесійних знань, умінь та навичок, які й зараз стають йому в нагоді. Наголошує, що велику роль у засвоєнні теоретичного матеріалу відіграли
практичні заняття, адже, як відомо, теорія без практики — мертва, а, відповідно, практика без теорії —
сліпа. Велику вдячність за ефективну фахову підготовку
Геннадій Митрофанович висловлює майстерним викладачам альма-матер, які протягом усіх студентських років
повсякчас підтримували своїх вихованців, допомагали
і словом, і ділом.
Після закінчення Одеського сільськогосподарського інституту молодий перспективний фахівець обіймав керівні посади в державній службі району. Так,
у 1996–2002 рр. працював заступником начальника
відділення Державного казначейства в Кодимському
районі Одеської області, у 2002–2003 та 2008–2012 рр. —
начальником контрольно-ревізійного відділу в Ко
димському районі, у 2012–2013 рр. — начальником
Управління агропромислового розвитку Кодимської районної державної адміністрації Одеської області, у 2013–
2015 рр. — першим заступником голови Кодимської
районної державної адміністрації Одеської області.
З 2015 р. до сьогодні — голова Кодимської районної ради
Одеської області.
З початком бойових дій на Сході України Г. М. Гладенький бере активну участь у роботі, спрямованій на
підтримку воїнів, які захищають Україну, та їхніх сімей:

надає допомогу учасникам АТО у вирішенні соціальних
і побутових проблем, керує та безпосередньо займається
доставкою продуктів і спорядження нашим військовим
у зону АТО, допомагає переселенцям.
Геннадій Митрофанович часто згадує приказку, за
якою щасливою є та людина, якій у житті тричі усміхнулася примхлива пані удача: вперше — коли з’являвся
на цей світ, у якій сім’ї народився; вдруге — коли обирав
майбутню професію та здобував вищу освіту; втретє —
коли одружувався. За цими критеріями Г. М. Гладенький — щаслива людина на 100%, оскільки його батьки
найкращі у світі, виховали сина працьовитим і доброзичливим, гідним громадянином своєї держави; Одеський
сільськогосподарський інститут став для нього справжньою школою життя, де, крім безцінних знань, навчився
самоорганізації; зустрів кохану жінку, з якою вже багато
років у щасливому шлюбі.
Разом із дружиною, Оленою Вікторівною, Геннадій
Митрофанович виховав талановиту красуню-донечку
Анастасію, яка навчається на історичному факультеті
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Своїх рідних Г. М. Гладенький вважає найміцнішою опорою у житті, він переконаний, що саме сім’я є
локомотивом постійного руху вперед.
Життєве кредо Геннадія Митрофановича: «Треба
жити так, щоб було не соромно дивитися дітям у вічі».
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