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Н

ародився 12 серпня 1968 р. у смт Білокуракине орден «За заслуги» ІІІ ст., якої удостоєний 27 червня
Луганської області в робітничій сім’ї. Батько, 2012 р. Указом Президента України № 417.
Григорій Степанович, до виходу на пенсію працював
Генерал О. Г. Михайлик усього в житті досягнув сам,
водієм, а мама, Любов Семенівна, була завідувачем лише своєю працею і наполегливістю. Щоденною робопекарні. У 1985 р. Олександр закінчив місцеву школу № 2 тою доводив, що гідний бути керівником спочатку
та успішно склав вступні іспити до Київського районного, а потім і обласного рівня. Серед своїх колег
автомобільно-дорожнього інституту.
Олександр Григорович вирізняється надзвичайною
Після другого курсу був призваний до лав прикор- працездатністю і вимогливістю.
донних військ КДБ СРСР. У 1989 р. повернувся на
Секрет його успіху — залізна дисципліна, вимогливість
навчання, а в липні 1992 р. закінчив інститут. Уже 2 серпня (передусім до себе), вміння згуртувати колектив однодумОлександр Михайлик вступив на службу до Білокура- ців, якісно спланувати й організувати роботу. На перкинського РВ УМВС України в Луганській області — шому місці — робота,жорсткий контроль за її виконанням
став оперуповноваженим відділення Державної служби і оцінка результатів. Один із головних професійних принборотьби з економічною злочинністю. За сім років про- ципів генерала такий: «Керівник повинен бути вимогливий
йшов усі службові сходинки від оперуповноваженого до насамперед до себе і не має права розслаблятися, бо це
начальника відділення боротьби з економічною позначиться на роботі всього колективу, на її результаті».
злочинністю Білокуракинського РВ УМВС, а протягом
Олександр Михайлик встигає ознайомитися з досвідом
1999–2008 рр. — від оперуповноваженого відділу внут- колег з інших сфер та навіть країн, запроваджує у практику
рішньої безпеки до начальника управління внутрішньої доцільні ідеї. Він прагне до досконалості у всьому і діє за
безпеки в Луганській області Департаменту внутрішньої принципом: «Роби, як я». Генерал є прикладом для своїх
безпеки ГУБОЗ МВС України.
колег. Його головний життєвий постулат: «Очільник, який
З 2008 р. Олександр Михайлик працює на Чернігівщи- не переймається проблемами свого колективу, не подає
ні. Спочатку був першим заступником начальника управ- приклад, — це керівник без майбутнього».
ління — начальником управління боротьби з організоваЩе один секрет успіху генерала О. Г. Михайлика —
ною злочинністю УМВС України в Чернігівській області, лише після того, як керівник створив належні умови для
а 22 березня 2010 р.наказом МВС № 424 полковник міліції роботи підлеглих, він може спитати у них про її результаО. Г. Михайлик призначений на посаду
ти. Хай би де служив, він скрізь займавначальника УМВС України в Чернігівсься покращенням матеріально-технічної
кій області. 23 серпня 2011 р. Указом
бази, зміцненням колективу, створенПрезидента України № 861 йому присвоням належних умов праці особовому
єно спеціальне звання «Генерал-майор
складу, навчанням працівників.
міліції».
Як справжній офіцер, Олександр
У липні 2013 р. Олександр ГригоГригорович завжди дотримує дане слово.
рович захистив дисертацію та здобув
Підлеглі знають, що він не розкидається
учений ступінь кандидата юридичних
обіцянками, тож, якщо пообіцяв, —
наук.
виконає! За успіхи заохочує, за лінощі
Під час служби в ОВС у 2005 р. зата розхлябаність жорстко карає.
кінчив Луганську академію внутрішніх
Разом із дружиною Оленою Віталісправ, в 2006 р. — Східноукраїнський
ївною, яка очолює управління Чернінаціональний університет ім. В. Даля
гівської обласної податкової адмініс(кваліфікація «менеджер-економіст»).
трації, виховує сина Дмитра. Хлопець
У підсумку здобув три вищі освіти.
обрав шлях батька і здобуває вищу
Має більше двох десятків відомосвіту в НУ «Юридична академія
Із сином Дмитром
чих відзнак та державну нагороду —
України ім. Ярослава Мудрого».
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