
 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  

 

Путій Володимир Миколайович 
 

Працює з 27.04.2016 заступником директора 
Департаменту – начальник управління  
забезпечення координації районних в місті 
Києві державних адміністрацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Громадянин України з 13.11.1991 
Число місяць і рік народження 26 травня 1958 року 
Місце народження Україна, Житомирська обл., Андрушівський 

р-н, с. Павелки 
Освіта Вища 

1979р. Київський інститут народного 
господарства им. Д.С. Коротченко 
спеціальність: планування народного 
господарства  
кваліфікація: економіст  

Науковий ступінь, вчене звання не має 
Володіння мовами українська, російська – вільно, англійська - зі 

словником 
Нагороди, почесні звання не має 
Прийняття Присяги державного 
службовця 

21.04.1994 

Ранг державного службовця 6 ранг (шостий) 
Загальний стаж роботи 39р. 10м. (станом на 01.06.2016) 
Стаж державної служби 35р. 10м. (станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обирався 
Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
09.1975 до 06.1979 студент Київського інституту народного 

господарства ім. Д.С. Коротченко 
 

08.1979 до 11.1979 старший інженер відділу місцевих будівельних 
матеріалів планової комісії виконкому Київської 
міськради народних депутатів 

 

11.1979 до 05.1981 служба у Збройних силах України 
 

08.1981 до 02.1984 інженер зведеного відділу народно-господарського 
плану, старший економіст-помічник голови 
міськплану, Планова комісія виконкому Київської 
міськради 

 



02.1984 до 12.1988 помічник заступника голови виконкому міськради-
голови планової комісії виконкому Київської 
міськради народних депутатів 

12.1988 до 06.1992 головний спеціаліст, провідний спеціаліст 
Головного планово – економічного управління 
Київського виконкому  

 

06.1992 до 01.1993 головний економіст Комітету економіки та 
соціально-економічних програм, 
(«Київміськекономіка») 

 

02.1993 до 03.1996 головний спеціаліст Реєстраційної палати 
Департаменту економічних реформ та регіональних 
програм Київської міської державної адміністрації , 
заступник голови Реєстраційно – ліцензійної 
палати Київська міська державна адміністрації 

 

03.1996 до 12.1997 начальник відділу розвитку ринкових відносин, 
управління економіки Київської міської державної 
адміністрації 

 

12.1997 до 04.2000 голова представництва Ліцензійної палати України 
в м. Києві, Ліцензійна палата України 

 

04.2000 до 08.2001 голова представництва Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та 
підприємництва у м. Києві, Державний комітет 
України з питань регуляторної політики та 
підприємництва 

 

08.2001 до 09.2002 заступник директора – начальник управління 
контролю та ліцензування туристичної галузі 
Державного департаменту туризму, Державного 
комітету молодіжної політики, спорту і туризму 
України 

 

06.2003 до 07.2004 заступник начальника Головного управління - 
начальник управління правових питань та 
регуляторної політики Головного управління з 
питань підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), м. Київ 

 

07.2004 до 11.2012 заступник начальника Головного управління - 
начальник управління правових питань та 
регуляторної політики Головного управління з 
питань регуляторної політики та підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

 



11.2012 до 09.2013 заступник начальника управління регуляторної 
політики та видачі документів дозвільного 
характеру, Головне управління промислової, 
науково-технічної та інноваційної політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

 

03.2012 Головне управління промислової, науково-
технічної та інноваційної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) перейменовано у 
Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

 

09.2013 до 04.2016 заступник директора Департаменту–начальник 
управління координації регіональної економічної 
політики, Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

 

04.2016 до цього часу заступник директора Директора–начальник 
управління забезпечення координації районних в 
місті Києві державних адміністрацій Департаменту 
з питань реєстрації  

 


