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Н

ародився 21 серпня 1979 р. в с. Піскошине Веселівського району Запорізької області в сім’ї інженера-механіка та економіста бухгалтерського
обліку — Валер’яна Григоровича та Тетяни Іванівни
Шмаленів.
Вищу освіту здобував протягом 1996–2001 рр. на юридичному факультеті Запорізького державного університету, до якого вступив, дослухавшись до порад батьків та
родичів, а також зважаючи на ще дитячу зацікавленість роботою працівників правоохоронних органів.
Після завершення навчання призначений в органи
прокуратури Запорізької області помічником прокурора
Веселівського району. В 2005 р. переведений на посаду прокурора, а згодом — старшого прокурора відділу нагляду за
додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та
досудового слідства Управління нагляду за додержанням
законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство, прокуратури
Запорізької області. Впродовж 2006–2010 рр. працював
старшим прокурором організаційно-контрольного відділу
прокуратури Запорізької області.
У 2010 р. переведений до Генеральної прокуратури
України, де призначений на посаду старшого прокурора
відділу аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України, а в 2012 р. — заступника начальника цього відділу. В липні 2014 р. переведений на посаду
начальника організаційно-методичного відділу Управління
захисту прав і свобод громадян.
З грудня 2014 р. до сьогодні працює в Генеральній прокуратурі України начальником організаційно-методичного відділу Управління нагляду за додержанням законів органами,
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності. Йому
присвоєно класний чин — старший радник юстиції.
Має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», присуджений у 2009 р. згідно
з рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Неодноразово заохочувався прокурором Запорізької області та Генеральним прокурором України. Нагороджений нагрудними знаками «Подяка за сумлінну службу

в органах прокуратури» ІІ і ІІІ ступенів. Є автором (співавтором) 15 методичних рекомендацій і пам’яток з різних
напрямів прокурорської діяльності, схвалених науковометодичними радами прокуратури Запорізької області та
Генеральної прокуратури України, підручника та понад
20 наукових статей. Спільно з колективом очолюваного
відділу підготував два каталоги (збірники) із приблизно
десятьма тисячами опублікованих протягом 2013–2015 рр.
у друкованих та електронних наукових юридичних фахових виданнях України наукових статей за темами кримінальної юстиції (вперше в повному обсязі в Україні), який
розповсюджено серед органів прокуратури та розміщено
на веб-сайті Генеральної прокуратури України. Ця робота
продовжується.
Сергій Валер’янович зазначає, що Запорізький державний університет відіграв визначальну роль у його житті.
Фахівці цього освітнього закладу на високому професійному рівні надали базові знання з юриспруденції, навчили
методиці за короткий час знайти відповідь на юридичне
питання будь-якої складності, запевнили у спроможності
вирішити всі життєві проблеми.
Велику вдячність висловлює всім викладачам за докладені зусилля до виховання кваліфікованих спеціалістів у галузі права, за акцентування уваги студентів на важливості
самостійного підвищення рівня своїх знань, самоосвіти, пошуку додаткового матеріалу. Дуже корисними у подальшій
професійній діяльності в органах прокуратури виявилися
вимоги викладачів до вивчення напам’ять статей Кримінального кодексу України, що сприяло правильній кваліфікації
злочинів та підтриманню державного обвинувачення в суді.
Залишилися теплі спогади про всіх викладачів та однокурсників, а з багатьма з них — стабільні дружні відносини.
Зв’язок з альма-матер С. В. Шмаленя підтримує, публікуючи статті в електронному науковому фаховому виданні
університету «Юридичний науковий електронний журнал».
Головними захопленнями вважає літературу та наукову
діяльність.
Щасливий у шлюбі. Разом із дружиною, Ольгою Леонідівною (також юристом за освітою), виховує сина Євгена
(2004 р. н.) та доньку Анну (2013 р. н.). Сергій Валер’янович
щиро вдячний коханій дружині за відданість та постійну
підтримку в усіх починаннях.
Життєве кредо: «Завжди потрібно бути впевненим
у своїх силах і не зупинятися на досягнутому».
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