
 
 

 
                              
                                  БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
                         Сліпчук Сергій Васильович 

    
  
 
 

 
 
Працює на посаді заступника директора Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з 
січня 2019 року 

 
Громадянство   України 
  
Число, місяць і рік  
народження    18.10.1978 
 
Місце народження  Україна м. Калинівка, Вінницької області 
 
Освіта   повна вища, спеціаліст, Тернопільська 

академія народного господарства, 2000р.; 
магістр з державної служби, Київський 
національний економічний університет,  
2004 р.  

 
Науковий ступінь, 
вчене звання   не має 
 
Нагороди, почесні  
звання   не має 
 
Прийняття Присяги  
державного службовця 15.01.2001 
 
Ранг державного службовця  5 ранг (01.05.2019) 
 
Загальний стаж роботи 21 років 08 міс. (на 01.01.2022) 
 
Стаж  державної служби 20 років 11 міс. (на 01.01.2022) 
 
      
 
 



ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
02.1995 - 08.1995    лаборант середньої школи № 1 м. Калинівка, Вінницької 

області; 
08.2000 - 11.2000 бухгалтер Дочірнє підприємство ПВБП «Будремгаз – Р»        

м. Калинівка, Вінницької області; 
01.2001 -08.2001 провідний спеціаліст відділу обліку лімітів видатків та 

контролю за виконанням кошторисів  Управління 
Державного казначейства у м. Києві; 

08.2001 -05.2002 провідний казначей відділу обліку лімітів видатків та 
контролю за виконанням кошторисів Управління 
Державного казначейства у м. Києві; 

05.2002 -05.2003 головний казначей відділу видатків державного бюджету  
Управління Державного казначейства у м. Києві; 

05.2003 -10.2006 начальник відділу видатків правоохоронних органів та 
силових структур Управління Державного казначейства у 
м. Києві; 

10.2006 -12.2006 начальник відділу видатків правоохоронних органів та 
силових структур Управління  видатків державного 
бюджету Головного управління Державного казначейства у 
м. Києві; 

12.2006 -12.2011 начальник Управління бюджетних надходжень  Головного 
управління Державного казначейства у м. Києві; 

12.2011 - 08.2013 начальник Управління бюджетних надходжень  Головного 
управління Державної казначейської служби у м. Києві; 

08.2013 - 06.2016 начальник Управління Державної казначейської служби 
України у Дніпровському районі м. Києва; 

06.2016 - 03.2017 начальник управління Державної казначейської служби 
України у Дарницькому районі м. Києва; 

03.2017 - 01.2019 заступник начальника управління – начальник бюджетного 
відділу Фінансового управління Дніпровської районної в    
м. Києві державної адміністрації; 

01.2019 до тепер заступник директора Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 


