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ВІТКОВСЬКИЙ
Сергій Іванович
Випускник факультету економіки та експлуатації
автомобільного транспорту (1988)
Голова Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації.
Заслужений працівник сфери послуг України

Н

ародився у 1960 р. у родині службовців на Русь»), двох дитячих садочків із басейнами і спортивКиївщині у с. Варовичі Поліського району, ними залами, двох бібліотек, десяти амбулаторій
який після аварії на Чорнобильській АЕС з 1986 р. сімейної медицини. З ініціативи С. І. Вітковського
вважається зоною відчуження.
відновлено 57 груп у дошкільних навчальних заклаПісля закінчення Київського технікуму електрон- дах району, збудовано 12 дарницьких фонтанів і заних приладів у 1980 р. С. І. Вітковський був направлений початковано конкурс серед жителів мікрорайону
на ВО «Київський радіозавод», де працював регулю- «Кращий квітник». Найвищим пріоритетом для
вальником радіоапаратури. У 1982 р. він повернувся на нього є сталий розвиток Дарницького району, а проце підприємство після служби в лавах Радянської армії. фесійним кредо: «Тільки разом із дарничанами ми
Сергій Іванович успішно поєднував роботу з нав- зробимо рідну Дарницю ще кращою!».
чанням на вечірньому відділенні Київського автомоУ 2004 та 2010 р. Сергій Іванович був нагородбільно-дорожнього інституту. Цей навчальний заклад жений почесними грамотами Кабінету Міністрів
обрав тому, що у 80-х рр. він був одним із найпрес- України. Відповідно до Указу Президента України
тижніших вишів України, надавав ґрунтовні технічні № 855 від 27 травня 2005 р. йому присвоєно почесне
знання.
звання «Заслужений працівник сфери послуг
У 1988 р. був переведений на роботу в Дарницький України».
райком ЛКСМ України, а в 1990 р. став інструктором
С. І. Вітковський одружений, має сина.
Дарницького райкому Комуністичної партії України.
Серед його захоплень — футбол і майже всі зиВ 1991 р. С. І. Вітковський знову повернувся на радіо- мові види спорту, автотуризм, риболовля.
завод, а вже з 1992 р. працював на різних посадах у
Головний життєвий принцип Сергія Івановича:
Дарницькій райдержадміністрації, причому протягом «Немає проблем, які не можна вирішити. Є люди, які
десяти останніх років був заступником голови район- НЕ хочуть або НЕ вміють їх вирішувати».
ної державної адміністрації.
У 2003 р. він закінчив
Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» і
отримав
кваліфікацію
магістра права.
24 листопада 2010 р.
розпорядженням Президента України Сергій Вітковський був призначений
на посаду голови Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації.
Сергій Іванович зробив
вагомий внесок у розвиток
довіреного йому району
столиці. Серед безперечних
успіхів — відкриття двох
надсучасних навчальних
Сергій Вітковський разом із ветеранами та жителями Дарницького району
закладів (Інженерна гімнана урочистих заходах з нагоди святкування Дня перемоги, 2013 р.
зія та гімназія «Київська
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