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Н

ародився 6 жовтня 1983 р. в мальовничому куточку Одещини — славному м. Кілія в дружній,
працьовитій родині. Валентин Костянтинович
змалку виховувався на вольовому прикладі батька та природній мудрості й лагідних настановах матері, які плекали
в синові міцну козацьку волю, безкомпромісне почуття
відповідальності та нестримну жагу до знань.
У шестирічному віці Валентин Раду ступив на нелегкий, тернистий, але захопливий шкільний шлях, ставши
учнем Кілійської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
№ 1. Керований умілими педагогами, він гідно пройшов
його, розвиваючи та примножуючи здібності й таланти,
якими його щедро обдарувала природа.
Валентина Костянтиновича знають як людину, котрій не властива упередженість чи необ’єктивність. Такі
риси характеру притаманні йому ще з юності. Валентин
Раду щиро хотів зробити світ навколо справедливішим
та шляхетнішим, а тому й вступив на факультет історії
та права Ізмаїльського гуманітарного університету. Роки
навчання у виші стали справжньою «кузнею» не тільки
для освітніх звершень та високих академічних результатів, але й для гармонійного перетворення юнацьких мрій
та бажань у реальність.
Вищий навчальний заклад Валентин Костянтинович
закінчив у 2004 р. Тоді ж учорашній випускник, бажаючи розширити та закріпити рівень своїх знань, вступив
на заочне відділення факультету післядипломної освіти
Одеського державного аграрного університету. Керуючись звичними для себе принципами безперервного самовдосконалення та розвитку, а також спираючись на
високий професійний рівень викладачів університету,
Валентин Раду в 2006 р. отримав кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. Велику подяку Валентин Костянтинович висловлює своїм викладачам, які надали
студентам не тільки ґрунтовну професійну підготовку,
але й створили неповторну атмосферу доброзичливості
та турботи, ставши для своїх учнів хорошими друзями.
У 2006–2007 рр. Валентин Раду займався підприємницькою діяльністю, однак, відчувши потребу вдосконалення та оптимізації роботи суспільних і правових процесів,
вступив на державну службу до Кілійського відділення
Ізмаїльської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби

в Одеській області на посаду старшого державного податкового інспектора відділу реєстрації та обліку платників.
Наполеглива та натхненна праця, базована на здобутих знаннях та поступово зростаючому професійному досвіді, стали головними чинниками кар’єрних звершень
молодого спеціаліста.
З 2009 до 2010 р. він працював головним державним
податковим ревізором-інспектором відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової адміністрації Одеської області.
З 2011 до 2012 р. очолював Кілійське відділення Ізмаїльської об’єднаної державної податкової інспекції. З 2013 до
2015 р. обіймав посаду першого заступника Державної податкової інспекції у м. Чернігові, звідки був переведений
до Головного управління Державної податкової служби
в Одеській області на посаду старшого податкового інспектора координаційно-моніторингового управління.
З вересня 2015 р. працює першим заступником Державної податкової інспекції у Приморському районі
м. Одеси Головного управління Державної фіскальної
служби в Одеській області.
З грудня 2016 р. до сьогодні Валентин Костянтинович
обіймає посаду заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби України в Миколаївській області.
Професійні принципи і життєва позиція Валентина
Раду ґрунтуються на вічному законі людяності: «Хочеш
зробити світ кращим — почни з себе».

Привітання працівників податкової міліції, які брали участь
в АТО, з Днем захисника України, 4 жовтня 2017 р.
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