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Н

ародився 25 листопада 1978 р. в м. Нікополі Дніпропетровської області в сім’ї Павла Дмитровича
та Інни Іванівни Забутних, які працювали на Нікопольському південнотрубному заводі (нині — пенсіонери).
З дитинства займався спортом: легкою атлетикою, футболом, самбо та шахами. В шкільні роки (1986–1996) цікавився
історією рідного краю; у с. Капулівка, де він навчався і зростав, знаходиться історична пам’ятка — могила січового отамана Івана Сірка. За гідне виховання О. П. Забутний щиро
вдячний мудрим батькам, а також за навчання — майстерному вчителю історії та права Леоніду Федоровичу Бурді.
Юнацьке бажання захищати законні права людей і держави головним чином вплинуло на вибір майбутньої професії. Так, у 1996–2001 рр. він був студентом юридичного
факультету Запорізького державного університету за спеціальністю «Правознавство». Зі студентства найбільше
запам’ятався високий рівень викладання дисциплін, насичена університетська атмосфера, вірні друзі, разом із якими
прагнув стати найкращим — у навчанні, спорті та житті.
Трудову діяльність розпочав у 2001 р. в юридичному
управлінні НАЕК «Енергоатом» ВП «Запорізька АЕС» на посаді юрисконсульта. В 2002–2003 рр. був юрисконсультом
на комерційних підприємствах ТОВ «Мотор-Інтерконс»
і ТОВ «НВП «Ріст». У 2003–2016 рр. працював у органах прокуратури Запорізької області; з 2009 р. — на керівних посадах:
пройшов шлях від помічника прокурора району до керівника
відділу прокуратури області, прокурора району, міжрайонного прокурора. В 2003–2005 рр. обіймав посаду помічника
прокурора Ленінського району м. Запоріжжя. В 2005 р. призначений прокурором відділу захисту майнових, інших
особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Запорізької області, а в 2008 р. — старшим прокурором цього ж відділу. В 2009 р. став начальником відділу
нагляду за додержанням природоохоронного законодавства
прокуратури Запорізької області; в 2010 р. — Запорізьким
природоохоронним міжрайонним прокурором; у 2012 р. — Запорізьким міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері. З 2015 р. — прокурор
Якимівського району Запорізької області.
За період роботи в органах прокуратури О. П. Забутний неодноразово заохочувався керівництвом прокуратури області та Генеральної прокуратури України. Згідно
з Наказом Генерального прокурора України, в 2009 р. йому
достроково присвоєно класний чин молодшого радника
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юстиції, а в 2012 р. — радника юстиції. Крім того, в 2011 р.
Олександру Павловичу оголошено подяку з врученням нагрудного знака «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня. В 2013 р. нагороджений Грамотою
Генерального прокурора України.
З 2016 р. дотепер працює на посаді директора Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
Вирішальну роль у житті О. П. Забутного відіграв Запорізький державний університет, адже активне використання сучасних методик викладацької, виховної та
суспільної роботи під час навчання закріпили здатність самостійного мислення, прийняття нестандартних рішень,
допомогли сформувати відповідальність та вміння вільно
орієнтуватися у складних обставинах професійного та суспільного життя.
Студентські роки Олександр Павлович вважає квітучою порою життя, безцінною можливістю реалізувати свої
здібності в різноманітних культурних і спортивних напрямах. Велике значення у професійному становленні та подальшому кар’єрному зростанні О. П. Забутного мають усі
здобуті в студентські роки знання, уміння та навички. Саме
у стінах Запорізького державного університету він отримав
неоціненний досвід спілкування з людьми, переконався
у правильності обраного професійного шляху.
Олександр Павлович тримає руку на пульсі життя альмаматер. Він активно спілкується з найкращими друзями, а також колегами — одногрупниками та випускниками рідного
університету, які досягли чималих висот у кар’єрі та бізнесі.
О. П. Забутний сприяє працевлаштуванню випускників вишу.
У вільний час полюбляє грати у футбол (часто — зі студентськими друзями), постійно брав участь у студентських
змаганнях з футболу, які проходили в запеклій боротьбі та
прагненні до перемоги.
Найголовніше в житті — родина. Любляча дружина Наталія та син Андрій (шість років) завжди підтримують та
надихають Олександра Павловича на нові звершення. Як
турботливий батько, привчає сина до спорту, вони разом
грають у шахи та футбол. Навчає його, що для досягнення
великих перемог у житті потрібно спочатку перемогти
себе. Відпочиває завжди на природі, у колі родичів та друзів. Часто мандрує рідною Україною, прагне об’їхати всі її
чарівні куточки.
Життєве кредо: «Знання — це сила» (Френсіс Бекон).

