
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 липня 2021 року Валки № 253

Про нагородження з нагоди Дня 
бухгалтера

Керуючись статями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням XI сесії Банківської міської ради V скликання від 05 грудня 
2006 року № 79 «Про затвердження Положень про «Почесну грамоту 
Банківської міської ради» та «Подяку Банківської міської ради»:

1. Нагородити Грамотою Банківської міської ради за багаторічну сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий рівень професійної 
майстерності та з нагоди професійного свята - Дня бухгалтера:

АБРАКІТОВУ Тетяну Олексіївну -  бухгалтера централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Валківської міської ради;

БЕРЕЖНУ Людмилу Миколаївну -  бухгалтера філії «Банківський 
райавтодор»;

ВАЩЕНКО Ніну Іванівну -  головного бухгалтера комунального 
підприємства «Благоустрій»;

ВЯЗОВИЧЕНКО Раїсу Василівну -  головного бухгалтера комунального 
некомерційного підприємства «Банківський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Валківської міської ради;

ГОРЛЕНКО Віту Миколаївну -  спеціаліста І категорії відділу 
бухгалтерського обліку Валківської міської ради;

ЖИГИЛІЙ Зою Вікторівну -  головного спеціаліста відділу 
бухгалтерського обліку Валківської міської ради;

ДАР АГ АН Зою Іванівну -  головного бухгалтера Банківського районного 
спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України;

ЄРЕМЕНКО Катерину Яковлівну -  головного бухгалтера Валківської 
районної державної лікарні ветеринарної медицини;

ІВАНОВУ Олену Володимирівну -  бухгалтера централізованої бухгалтерії 
відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Валківської міської 
ради;

ІВАНСЬКУ Юлію Вікторівну — бухгалтера І категорії центру надання 
соціальних послуг Валківської міської ради;

ІЛЮХУ Зінаїду Володимирівну -  фізичну особу -  підприємця «Діяльність



у сфері бухгалтерського обліку й аудиту»;
КОВАЛЬ Ольгу Миколаївну -  бухгалтера -  касира комунального 

підприємства «Благоустрій»;
МОСКАЛЕНКО Оксану Олександрівну -  начальника відділу 

бухгалтерського обліку та аналітичної роботи управління соціального захисту 
населення Валківської міської ради;

НАСОНОВУ Світлану Олександрівну -  головного бухгалтера 
фермерського господарства «Дорід»;

ОСТАПЕНКО Тамару Григорівну -  головного бухгалтера приватного 
акціонерного товариства «Валківське АТП 16341»;

СЕРГІЄНКО Анастасію Миколаївну -  фізичну особу -  підприємця 
«Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту»;

СУПРУН Світлану Петрівну -  головного бухгалтера товариства з 
обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства «Замміра»;

ФЕСЕНКО Юлію Анатоліївну -  бухгалтера центру надання соціальних 
послуг Валківської міської ради;

ФЛЯЧИНСЬКУ Наталію Володимирівну -  головного бухгалтера відділу 
звітності та бухгалтерського обліку управління Державної казначейської 
служби України у Валківському районі Харківської області;

ХАРЧЕНКО Зою Вікторівну -  головного економіста комунального 
підприємства «Вода» Валківської міської ради;

ШАХАБАНОВУ Олену Андріївну -  провідного економіста філії 
«Валківський райавтодор»;

ШИЛОВУ Віру Тихонівну -  головного бухгалтера філії «Валківський 
райавтодор»;

ШУЛЄПОВУ Зою Борисівну -  головного бухгалтера Валківської дитячо- 
юнацької спортивної школи «Спорт для всіх» Валківської міської ради.

2. Нагородження провести 16 липня 2021 року на урочистостях 
присвячених Дню бухгалтера.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Підстава: подання директора центру надання соціальних послуг 
Валківської міської ради Олега ШАПОВАЛА від 13 липня 2021 року № 370, 
подання директора Валківської дитячо-юнацької спортивної школи «Спорт для 
всіх» Валківської міської ради Віталія МЕЛЬНИКА від 13 липня 2021 року 
№ 77, подання директора Валківського районного спортивно-технічного клубу 
товариства сприяння оборони України Олексія ПІДЛІСНОГО від 13 липня 
2021 року № 23, подання директора приватного акціонерного товариства 
«Валківське АТП 16341» від 13 липня 2021 року № 01/53, подання начальника 
управління Державної казначейської служби України у Валківському районі 
Юрія ПОНОМАРЕНКА від 14 липня 2021 року №01-42/44, подання 
начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
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Валківської міської ради Олександра ХОЛОДНОГО від 13 липня 2021 року 
№ 01-29/104, подання подання заступника начальника управління соціального 
захисту населення Валківської міської ради Яни КРИВКО від 12 липня 
2021 року № 03-14/375, подання начальника Валківської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини Валентини СУПРУНЧУК від 13 липня 
2021 року №6215, подання директора комунального підприємства «Вода» 
Валківської міської ради Бориса МИРОШНИЧЕНКА від 13 липня 2021 року 
№ 282, подання начальника відділу бухгалтерського обліку Валківської міської 
ради від 14 липня 2021 року, подання заступника головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Валківський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Валківської міської ради Ольги ВОЛОБУЄВОЇ 
від 13 липня 2021 року № 393, подання т.в.о. начальника філії «Валківський 
райавтодор» О. СУРГАИ від 14 липня 2021 року №204, подання директора 
комунального підприємства «Благоустрій» Миколи ЛИСЯКА від 14 липня 
2021 року №238, подання головного спеціаліста відділу освіти Людмили 
ВОЙТЕНКО в і д 2021 року № 01-32/447.
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