
Біографічна довідка  
 

ПАНЧЕНКО Вячеслав Володимирович 
 

Працює з 09.04.2019 року першим заступником 

директора Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянин України з 13.11.1991 

Число місяць і рік народження,  15.07.1983 

Місце с. Бада, Четинська обл., Хілоцький р-н, Росія 

Освіта вища, 2005 – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, бакалавр, 

спеціальність «Міжнародні відносини», 

фахівець з міжнародного права, 2007 – 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародне 

право», кваліфікація – юрист-міжнародник, 

перекладач з іспанської мови; 2011 – 

Український державний університет фінансів та 

міжнародної торгівлі, кваліфікація – менеджер-

економіст  

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами українською, російською, англійською, 

іспанською - вільно 

Нагороди, почесні звання не нагороджувався 

Прийняття Присяги  
державного службовця 13.11.2008  

Ранг державного службовця шостий  

Категорія посад державної служби Б 

Загальний стаж роботи 14р.01м. 

Стаж державної служби 10р.01м.07дн. (станом на 09.04.2019) 

Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

07.2003 до 06.2006 юрист, ЗАТ «Слава», 
06.2007 до 03.2008 юрист відділу правового обслуговування юридичного 

управління, ТОВ «Фортуна банк»,  

11.2008 до 05.2009 провідний спеціаліст нормативно-правового відділу, 

Державний департамент морського і річкового 

транспорту Мінтрансзв’язку України, 

06.2009 до 10.2011 провідний спеціаліст нормативно-правового відділу, 

головний спеціаліст координаційного відділу, Державна 

адміністрація України морського і річкового транспорту, 

11.2011 до 06.2015 головний спеціаліст дозвільного відділу, заступник 

начальника управління дозвільно-ліцензійних функцій – 

начальник дозвільного відділу, начальник дозвільного - 

ліцензійного відділу, начальник Управління 

інформатизації та ведення баз даних Департаменту 

адміністративних послуг та інформатизації, начальник 

відділу інформаційно – аналітичного забезпечення 

роботи Голови Укррічморінспекції, обліку документів та 



контролю, Державна інспекція України з безпеки на 

морському та річковому транспорті, 

06.2015 до 10.2015 заступник начальника Інспекції, Інспекція з питань 

підготовки та дипломування моряків, 

10.2015 до 06.2018  головний консультант відділу контролю виконання актів 

і доручень Президента України, головний консультант 

відділу перевірок діяльності органів державної влади 

завідувач відділу контролю виконання актів і доручень 

Президента України, Головний контрольний 

департамент, Адміністрація Президента України, 

06.2018 до цього часу  заступник директора, перший заступник директора, 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

 

 

 


