
 
 
 
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Падалка Віктор Михайлович 

 
 
 
 
Працює на посаді першого заступника директора Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) з 
грудня 2012 року 

 
Громадянство   України 
  
Число, місяць і рік  
народження    21.08.1952 
 
Місце народження   Україна м. Київ 
 
Освіта   повна вища, спеціаліст, Київський інститут 

народного господарства ім. Д.С. Коротченка,              
1973 р. 

 
Науковий ступінь, кандидат економічних наук зі спеціальності 
вчене звання   фінанси, грошовий обіг і кредит  
 
Нагороди, почесні звання звання «Заслужений економіст України», орден 

«За заслуги» ІІІ ступеня, орден «За заслуги»        
ІІ ступеня 

 
Прийняття Присяги  23.03.1994 
державного службовця                
 
Ранг державного службовця  5 ранг (01.05.2016) 
 
Загальний стаж роботи  42 роки 10 міс. (на 01.07.2016) 
 
Стаж державної служби  42 роки 10 міс. (на 01.07.2016) 
 
 

ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
09.1969 - 06.1973  студент Київського інституту народного господарства   

ім. Д.С.Коротченка; 
 



07.1973 - 10.1973 старший економіст інспекції держдоходів фінансового 
відділу Радянської районної Ради депутатів трудящих м. 
Києва; 

10.1973 - 11.1974 служба у Збройних силах СРСР; 
11.1974 - 03.1975 старший економіст по фінансуванню соцзабезпечення 

фінансового відділу Київського міськвиконкому; 
03.1975 – 12.1979 економіст бюджетного відділу фінансового відділу 

Київського міськвиконкому; 
12.1979 – 08.1980 ревізор-інспектор бюджетного відділу фінансового 

відділу Київського міськвиконкому; 
08.1980 - 04.1981 старший економіст бюджетного відділу фінансового 

відділу Київського міськвиконкому; 
04.1981 - 08.1984 начальник відділу фінансування освіти, охорони здоров’я, 

культури та соціального захисту населення фінансового 
відділу Київського міськвиконкому; 

08.1984 - 02.1989 завідуючий фінансовим відділом виконавчого комітету 
Московської райради м. Києва; 

02.1989 - 03.1992 заступник начальника управління - начальник 
бюджетного відділу фінансового управління Київського 
міськвиконкому; 

03.1992 - 04.1992 виконуючий обов'язки начальника фінансового 
управління Київського міськвиконкому; 

04.1992 - 12.1992 начальник фінансового управління Київської міської 
державної адміністрації; 

12.1992 - 07.1993 заступник Голови Департаменту економіки та фінансів - 
начальник фінансового управління Київської міської 
державної адміністрації; 

07.1993 - 07.1996 начальник фінансового управління Київської міської 
держадміністрації; 

07.1996 - 09.2000 заступник голови Київської міської державної 
адміністрації - начальник Фінансового управління 
Київської міськдержадміністрації; 

09.2000 - 03.2010 заступник голови Київської міської державної 
адміністрації - начальник Головного фінансового 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації; 

03.2010 – 08.2010 начальник Головного фінансового управління 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 

08.2010 – 12.2012  перший заступник начальника Головного фінансового 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(київської міської державної адміністрації); 

12.2012   по цей час          перший заступник директора Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). 

 
 


