
 
 
 
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Прокопенко Олександр Владленович 

 
 
 

 
Працює на посаді заступника директора Департаменту 

фінансів – начальника Бюджетного 
управління Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з 
листопада 2014року 

 
Громадянство України 
 
Число, місяць і рік  
народження    28.09.1961 
 
Місце народження   Україна м. Київ 
 
Освіта   повна вища, економіста у 1986 році 

Київський інститут народного господарства 
ім. Д.С. Коротченка 

 
Науковий ступінь,  
вчене звання   не має  
 
Нагороди, почесні звання не має 
 
Прийняття Присяги  23.03.1994 
державного службовця    
 
Ранг державного службовця  5 ранг (28.11.2017) 
 
Загальний стаж роботи  39 років 07 міс. (на 01.07.2018) 
 
Стаж  державної служби  37 років 08 міс. (на 01.07.2018) 
 

ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

08.1978 - 11.1979      економіст по штатах Печерського районного фінансового 
відділу м. Києва; 



11.1979 – 11.1981 служба в Радянській Армії; 
01.1982 – 10.1988 економіст по штатах, ревізор-інспектор, старший економіст 

по бюджету Радянського районного фінансового відділу    
м. Києва; 

10.1988 – 09.1990    начальник фінансового відділу Виробничо-
комплектовочного об'єднання «Київбуддеталь»; 

09.1990 -  09.1993 головний економіст відділу держдоходів Фінансового 
управління Київського міськвиконкому;  

09.1993 – 12.2000 завідуючий Фінансового відділу Московської районної 
державної адміністрації м. Києва;  

12.2000 – 01.2001 начальник Фінансового управління Московської районної 
державної адміністрації м. Києва; 

01.2001 – 09.2001   заступник голови з питань здійснення самоврядних 
повноважень Московської районної державної 
адміністрації м. Києва – начальник Фінансового 
управління; 

09.2001 – 01.2002 виконуючий обов’язки начальника Фінансового управління 
Голосіївської районної державної адміністрації м. Києва; 

01.2002 -  08.2002 начальник Фінансового управління Голосіївської районної 
державної адміністрації м. Києва; 

08.2002 -  04.2006 заступник начальника Головного фінансового управління 
Київської міської державної адміністрації – начальник 
управління фінансових ринків та запозичень; 

04.2006 – 12.2012 заступник начальника Головного фінансового управління 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) – начальник відділу 
фінансових ринків та управління боргом місцевого 
самоврядування; 

12.2012 – 11.2014 начальник Бюджетного управління Головного фінансового 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 

11.2014 по цей час заступник директора Департаменту фінансів – начальник 
Бюджетного управління Департаменту фінансів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). 

 
 
 
 
 


