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Н

ародився 6 квітня 1952 р. в с. Івашків Кодимського району Одеської області в сім’ї колгоспників. Батько й мати прищепили синові любов
до села та сільськогосподарської праці, що супроводжує
Святослава Вікторовича все життя.
Після закінчення в 1969 р. Кодимської середньої школи № 1 працював у колгоспі на різних роботах.
У 1970 р. вступив на агрономічний факультет ОСГІ, де навчався на «відмінно». Крім того, займався науковими дослідженнями, мав активну громадянську позицію, був
секретарем комсомольської організації агрономічного факультету, членом комітету комсомолу інституту. Студенти
70-х рр. пам’ятають вірші С. В. Огінського, опубліковані
в інститутській газеті «За сільськогосподарські кадри».
Після закінчення інституту згідно з розподілом залишився працювати в рідному навчальному закладі. Протягом лютого — травня 1975 р. обіймав посаду агронома
навчального господарства імені Трофімова ОСГІ.
У лавах Радянської армії Святослав Вікторович служив упродовж 1975–1976 рр. Після демобілізації активно
рухався кар’єрними сходинками, зокрема обіймав такі посади: агроном навчального господарства імені Трофімова
Одеського сільськогосподарського інституту (з липня до
листопада 1976 р.), інструктор Одеського обкому комсомолу (з грудня 1976 р. до серпня 1977 р.), перший секретар Кодимського райкому комсомолу (1977–1980), слухач
Вищої партійної школи при ЦК КПУ, м. Київ (з 1980 р.),
завідувач сільськогосподарського відділу Кодимського

райкому Компартії України (з 1982 р.), секретар парткому, голова колгоспу «Перемога» Кодимського району
Одеської області (з 1986 р.), голова Кодимського райвиконкому, голова Кодимської районної ради (з 1988 р.),
директор Кодимського консервного заводу (з 1993 р.),
голова Кодимської районної державної адміністрації
(з 1998 р.), помічник-консультант народного депутата
України Л. М. Клімова (з 2005 р.), голова Кодимської
районної ради (з 2006 р.), голова Кодимської районної
державної адміністрації (з 2010 р.). З 2013 р. до сьогодні
С. В. Огінський перебуває на заслуженому відпочинку.
18 років Святослав Вікторович керував Кодимським
районом — як голова райвиконкому, голова районної
державної адміністрації, голова районної ради.
Розпад Радянського союзу, створення незалежної
України, реформи, зокрема аграрного сектору, — все відбувалося за активною участю С. В. Огінського.
Нагороджений грамотою Верховної Ради України,
двома почесними грамотами Кабінету Міністрів України,
Грамотою голови Національного агентства України з питань державної служби, відзнаками обласної державної
адміністрації та обласної ради. Чотири рази обирався депутатом Одеської обласної ради.
Сьогодні С. В. Огінський — один із найдосвідченіших керівників районів у Одеській області. Його досвід,
вміння працювати з людьми, активна громадська позиція є прикладом для молодого покоління державних
службовців.

Після вручення дипломів, 1975 р.
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