
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 04.07.2019 р. № 1714 

              м. Вінниця 

Про нагородження з нагоди  

відзначення Дня бухгалтера 

 
 

За високі показники у професійній діяльності, наполегливість і відданість справі, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня бухгалтера, 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

 

ВИРІШИВ: 
 

 

1. Нагородити кращих працівників-бухгалтерів виконавчих органів міської ради, 

підприємств, установ та організацій Грамотами Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету та грошовими преміями у розмірі 622,00 грн. кожному, 

згідно з додатком 1. 

2. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому підготувати Грамоти Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету для вручення. 

3. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 2. 

4. Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 31152,00 грн. профінансувати 

за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – виконавчому комітету міської ради за бюджетною програмою 0210180 

«Інша діяльність у сфері державного управління» в частині видатків на виконання 

заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і 

проведення урочистих та інших заходів у м.Вінниці на 2017-2020 роки».  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. керуючого справами 

виконкому С. Чорнолуцького. 

 

 

      Міський голова                                                                                     С. Моргунов 

 

   

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради   

від 04.07.2019 р. № 1714                                   
 
 

СПИСОК 

кращих працівників-бухгалтерів виконавчих органів Вінницької міської ради,  

підприємств, установ та організацій для нагородження Грамотами Вінницької 

міської ради та її виконавчого комітету та грошовими преміями  
 

№ 
з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові місце роботи, посада 
Сума 

(грн.) 

1.  Бернацький Анатолій Йосипович -головний спеціаліст сектору №2 

відділу виплат департаменту соціальної політики Вінницької міської ради 

622,00 

2.  Бляхарчук Світлана Юріївна - головний бухгалтер комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

3.  Брухаль Тетяна Петрівна - головний спеціаліст відділу доходів бюджету 

департаменту фінансів Вінницької міської ради  

622,00 

4.  Войтенко Яна Олексіївна - головний бухгалтер комунального закладу 

«Центр підліткових клубів за місцем проживання» 

622,00 

5.  Глінчевська Мар’яна Олександрівна - головний спеціаліст відділу 

соціально культурної сфери департаменту фінансів Вінницької міської 

ради 

622,00 

6.  Головко Галина Петрівна - завідувач сектору обліку відділу обліку та 

звітності апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 

7.  Грисюк Наталія Володимирівна - завідувач сектору звітності відділу 

обліку та звітності апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 

8.  Грунтковська Ганна Михайлівна - головний спеціаліст відділу 

соціального захисту населення департаменту фінансів Вінницької міської 

ради  

622,00 

9.  Десятник Марія Валентинівна - головний спеціаліст планово-

економічного відділу департаменту комунального господарства та 

благоустрою Вінницької міської ради 

622,00 

10.  Дорошенко Оксана Миколаївна - начальник фінансово-господарського 

відділу-головний бухгалтер департаменту архітектури та містобудування 

Вінницької міської ради  

622,00 

11.  Заболотна Людмила Михайлівна - бухгалтер комунального 

підприємства «Вінницька транспортна компанія» 

622,00 

12.  Заркуа Наталя Петрівна - начальник організаційно-аналітичного 

відділу-головний бухгалтер департаменту маркетингу міста та туризму 

Вінницької міської ради 

622,00 



13.  Калінгер Надія Вікторівна - головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка»  

622,00 

14.  Короліцька Таїса Миколаївна - головний бухгалтер комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III 

ступенів - гімназія №23 Вінницької міської ради» 

622,00 

15.  Кочеткова Наталія Іванівна – начальник відділу бухгалтерського обліку 

та економічного аналізу департаменту міського господарства Вінницької 

міської ради 

622,00 

16.  Кравчук Інеса Валентинівна - головний спеціаліст бюджетного відділу 

департаменту фінансів Вінницької міської ради  

622,00 

17.  Крижанівська Ольга Олегівна - економіст фінансового сектору 

централізованої бухгалтерії департаменту охорони здоров’я Вінницької 

міської ради 

622,00 

18.  Ктітор Анна Олегівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії №3 

департаменту освіти Вінницької міської ради 

622,00 

19.  Куленко Марина Валентинівна - бухгалтер закладу «Міська дитячо-

юнацька спортивна школа №6» 

622,00 

20.  Кухарська Ольга Сергіївна - економіст централізованої бухгалтерії №2 

департаменту освіти Вінницької міської ради 

622,00 

21.  Кушніренко Наталя Миколаївна - керівник групи економічного аналізу 

- централізованої бухгалтерії – фінансового сектору департаменту освіти 

Вінницької міської ради 

622,00 

22.  Лащенко Валентина Федорівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії 

№3 департаменту освіти Вінницької міської ради 

622,00 

23.  Марценюк Олена Сергіївна - головний спеціаліст сектору обліку відділу 

обліку та звітності апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 

24.  Матвійчук Людмила Володимирівна - начальник відділу обліку та 

фінансово-аналітичної роботи-головний бухгалтер департаменту 

земельних ресурсів Вінницької міської ради 

622,00 

25.  Маховська Олена Петрівна - бухгалтер по матеріалах комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3»   

622,00 

26.  Мельник Ніна Миколаївна - головний спеціаліст сектору обліку відділу 

обліку та звітності апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 

27.  Мельник Оксана Олександрівна - головний бухгалтер закладу культури 

«Міський Палац мистецтв» 

622,00 

28.  Мельніковська Анжеліка Анатоліївна - головний бухгалтер закладу 

«Вінницька дитяча художня школа» 

622,00 

29.  Михайленко Тамара Дмитрівна - головний спеціаліст сектору обліку 

відділу обліку та звітності апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 

30.  Назаренко Олена Сергіївна - головний спеціаліст сектору звітності 

відділу обліку та звітності апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 



31.  Немировська Ірина Анатоліївна - головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний 

лікувально - діагностичний центр серцево - судинної патології»  

622,00 

32.  Нечипоренко Олександр Григорович - провідний економіст комітету по 

фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради 

622,00 

33.  Павлусенко Наталя Василівна - головний бухгалтер комунального  

закладу «Дошкільний навчальний заклад №37 Вінницької міської ради» 

622,00 

34.  Попович Ліна Вікторівна - головний спеціаліст відділу доходів 

бюджету департаменту фінансів Вінницької міської ради 

622,00 

35.  Прудник Валентина Іллівна - головний спеціаліст відділу 

фінансування місцевого господарства департаменту фінансів Вінницької 

міської ради 

622,00 

36.  Плахотнюк Павло Петрович -  начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер апарату Вінницької міської ради та її виконкому 

622,00 

37.  Романюк Оксана Миколаївна - головний спеціаліст фінансово- 

господарського відділу - бухгалтер департаменту комунального майна 

Вінницької міської ради 

622,00 

38.  Сафатюк Галина Василівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії №3 

департаменту освіти Вінницької міської ради 

622,00 

39.  Серветник Олена Леонідівна - завідувач  сектору відділу обліку та 

звітності департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради 

622,00 

40.  Сімакова Наталія Дмитрівна - головний бухгалтер комунального 

унітарного підприємства «ЕкоВін»  

622,00 

41.  Стародуб Наталя Василівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії – 

фінансового сектору департаменту освіти Вінницької міської ради 

622,00 

42.  Торішня Наталія Миколаївна - головний спеціаліст відділу 

соціального захисту населення департаменту фінансів Вінницької міської 

ради 

622,00 

43.  Турчин Тарас Миколайович - начальник відділу виплат – головний 

бухгалтер департаменту соціальної політики Вінницької міської ради 

622,00 

44.  Хлівак Людмила Володимирівна - головний бухгалтер Вінницького 

міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» 

622,00 

45.  Череватова Валентина Миколаївна - головний бухгалтер Вінницького 

міського комунального підприємства ««Управляюча компанія «Господар 

Люкс»» 

622,00 

46.  Школьна Наталя Михайлівна - бухгалтер централізованої 

бухгалтерії №2 департаменту освіти Вінницької міської ради 

622,00 



47.  Штельмах Людмила Вікторівна - начальник відділу – головний 

бухгалтер фінансово–господарського відділу департаменту самоврядного 

контролю Вінницької міської ради 

622,00 

             Всього: 29234,00 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                           С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради   

від 04.07.2019 р. № 1714 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на нагородження з нагоди відзначення Дня бухгалтера 

 

№ 

з/п 

Назва видатків КЕКВ Сума 

грн. 

1 Виплата грошових премій 

(47 осіб*622,00 грн.), в т.ч.: 

 податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір 

 

2730 

29234,00 

 

5734,00 

2 Оплата банківських послуг з готівкових 

виплат 

2240 38,00 

3 Придбання квіткової продукції 2210 1880,00 

 
 

Всього:  
 

31152,00 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                           С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відділ  організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому  

 

Богуцька Ольга Станіславівна 

 

Заступник начальника відділу - завідувач сектору  

 


