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Перший заступник начальника ДПІ
у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ
ДФС у Дніпропетровскій області

1993 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-буді
вельний інститут (ДІБІ) за спеціальністю «Будівельні, дорожні машини і обладнання».
Трудову діяльність розпочав інженером-конструктором
у Інженерно-технічному центрі «Інтест-Дніпро», де займався
проектуванням обладнання для промислових підприємств. Так,
на Пантелеймонівському вогнетривкому заводі в Донецькій
області займався модернізацією обладнання для формованих
і неформованих магнезіальних вогнетривких виробів для різних теплових агрегатів, зокрема для доменних печей. У 1994 р.
перейшов працювати у Державну податкову інспекцію (ДПІ)
в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, де обіймав посаду
податкового інспектора, старшого і головного податкового ревізора-інспектора, заступника начальника та начальника відділу.
У 1998 р, без відриву від роботи, здобув другу вищу освіту в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, після закінчення якої отримав диплом економіста.
З 1999 р. по теперішній час — на керівних посадах в органах Державної податкової служби у Дніпропетровській області. В 1999–2004 рр. — начальник управління, заступник
начальника ДПІ в Бабушкінському районі, в 2004–2005 рр. —
перший заступник начальника ДПІ в Ленінському районі, а в 2005–2006 рр. — перший заступник начальника ДПІ
в Жовтневому районі м. Дніпропетровська. З жовтня 2006 по
лютий 2012 р. — заступник голови Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області.
Щодо навчання у ПДАБА Валерій Юрійович висловлює такі думки: «Якщо розглядати навчальний процес загалом, то рівень лекцій і практичних занять був дуже високим.
Запам’яталася практика на Дніпропетровщині на ремонтно-механічному заводі, де довелося теоретичні знання застосовувати на практиці, наприклад, здійснювати зварювання металоконструкцій. Серед яскравих вражень — робота
в колгоспі перед початком навчання на І курсі. Саме там ми
краще пізнали одне одного. Дружні відносини підтримуємо
і зараз. Якщо виникає необхідність, телефонуємо один одному, намагаємося шукати і знаходити найбільш оптимальні рішення в наших сферах діяльності».
Студентська пора подарувала В. Ю. Леонову прекрасних
товаришів і друзів, які, крім усього іншого, стали хорошими

фахівцями та вмілими керівниками. Віталій Кучук присвятив своє життя комерційній і виробничій діяльності. Нині
є співвласником торгової марки «Катеринославська цегла».
Владислав Іткін очолив Новомосковський завод залізобетонних та електротехнічних виробів і ТОВ «Обербетонінвест». Руслан Бадіца — директор великої будівельної компанії. Володимир Мазур і Кирило Коренюк, як і Валерій
Леонов, пов’язали свою професійну дорогу із податковою
системою.
Сьогодні Валерій Юрійович, пройшовши всі щаблі професійного зростання, зайнятий цікавою і потрібною справою.
Крім економічних напрямів роботи, займається підтримкою
в експлуатаційному стані матеріально-технічної бази податкових органів (будівлі, транспорт та ін.). Зазначає, що якби не
мав кваліфікації інженера, то було б значно складніше працювати. Освіту в ДІБІ — ПДАБА вважає фундаментальною. Без
цього «фундаменту» не уявляє, як склалася б його доля.
Нагороджений знаком Державної податкової адмініст
рації України «За честь і службу», знаками Дніпропетровської міськради «За заслуги перед містом» і «225 років Дніпропетровську», почесним знаком Міжнародної поліцейської
асоціації «За мужність та професіоналізм», орденом Козацтва Запорізького «Гетьман Байда-Вишневецький».

Валерій Леонов і Володимир Мазур у студентські роки

241

3-

.indd 241

12.05.2017 11:31:44

