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Поряд із підприємствами реального сектору економіки важливу 

роль в економічному розвитку області та в реалізації на її території 

соціальних програм відіграють місцеві фінансові органи. До 

безпосередніх функцій фінансових органів належить складання та 

виконання місцевих бюджетів, а також контроль за витрачанням коштів. 

Саме від якісного формування та виконання бюджету залежить 

ефективність функціонування мережі установ та закладів, які надають 

суспільні послуги жителям певної території. Здійснення з боку 

фінансових органів координації діяльності усіх учасників бюджетного 

процесу дає змогу забезпечувати реалізацію бюджетної політики в 

регіоні на основі єдиних підходів та методів, що в свою чергу, 

позитивно відображається на раціональності використання бюджетних 

коштів та підвищує віддачу від їх спрямування за визначеними 

напрямками фінансування. Також, завдяки ефективному управлінню 

фінансовими органами бюджетні ресурси беруть безпосередню участь у 

будівництві, ремонті та реконструкції об’єктів соціальної 

інфраструктури населених пунктів. 

             До фінансової системи області входять: Головне фінансове 

управління облдержадміністрації, 23 фінансові управління районних 

державних адміністрацій та 7 фінансових структурних підрозділів 

місцевого самоврядування виконкомів міських рад. 

Житомирський обласний фінансовий відділ був підвідомчий 

Міністерству фінансів Української Радянської соціалістичної 

Республіки. 

Відділ створено в 1937 році разом із створенням Житомирської 

області. 
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Основними функціями Обфінвідділу було забезпечення 

надходження всіх доходних джерел, передбачених бюджетом і 

забезпечення фінансування міроприємств, передбачених народно-

господарським планом області і бюджетом, а також надходження 

доходів по підприємствах союзного і республіканського бюджету. 

В березні 1956 року Облфінвідділу були передані окремі функції 

уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Житомирській 

області в частині нарахування і стягнення обов’язкових надходжень 

сільськогосподарських продуктів з населення. 

Облфінвідділ мав у своєму складі: бюджетний відділ, головну 

бухгалтерію, відділ фінансування народного господарства, відділ 

державних доходів, відділ податків і зборів, штатний відділ, відділ 

кадрів, адміністративно-господарський відділ-канцелярію. 

Керівництво у відділах здійснювали начальники відділів, головної 

бухгалтерії – головний бухгалтер, канцелярії – начальник канцелярії. 

До 1956 року до складу Облфінвідділу входив відділ державних 

допомог багатодітним та одиноким матерям, який в 1956 році був 

переданий обласному відділу соціального забезпечення. 

            Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 

18.03.1985 року №25 обласний фінансовий відділ перейменований в 

обласне фінансове управління.  

            В 1992 році згідно з розпорядженням Представника Президента 

України в Житомирській області від 22.05.1992 року №82 обласне 

фінансове управління введено до складу обласної державної 

адміністрації та перейменовано у фінансове управління Житомирської 

обласної державної адміністрації.  

              Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

15.06.2000 року №320 фінансове управління перейменовано у Головне 

фінансове управління обласної державної адміністрації. 
          



 3 

 

                      

 
 

В даний час Головне фінансове управління розміщене в одній 

адміністративній будівлі разом із обласною радою та обласною 

державною адміністрацією за адресою; м.Житомир, майдан 

ім.С.П.Корольова, 1 і займає 891,2 кв.метри. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Біографії керівників головного (обласного) фінансового 
управління 

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ ФЕДІР 
САМОЙЛОВИЧ 

         Народився Топольницький Федір 
Самойлович 17 грудня 1919 року в селі 
Велика Косниця Ямпільського району 
Вінницької області. 
 
         З 1928 року навчався в школі і в 
1935 році закінчив 7 класів. В цьому ж 
році вступив на навчання до 
Київського фінансово-економічного 
технікуму, який закінчив  в 1938 році. 
Після закінчення технікуму був 
направлений на роботу в Сталінську 
область та призначений на посаду 
бухгалтера бюджету Авдіївського 

районного фінансового відділу. З жовтня 1938 року переведений на 
посаду контролера-ревізора КРУ по Авдіївському району, де працював 
до жовтня 1939 року. З листопада 1939 року по червень  1941 року 
проходив військову службу червоноармійцем в рядах Радянської Армії 
в 96 Кавалерійському полку 5-ої Кавказької дивізії в Одеському  
Військовому окрузі. З червня 1941 року по листопад 1942 року воював в 
цьому ж полку на Південному, Південно-Західному та Західному 
фронтах. 
 
         З листопада 1942 року по грудень 1943 року – діловод штабу 

полку. З грудня 1943 року по 
серпень 1946 року - помічник 
начальника штабу полку по обліку в 
6-му Гвардійському 
Кавалерійському полку 1-ої 
Гвардійської Кавалерійської дивізії 
на 1-му Українському фронті.   
 

         Після демобілізації з армії з 
жовтня 1946 року по травень 1947 
року працював в Калугському 
обласному фінансовому відділі на 
посаді інспектора бюджету, з травня 
по липень 1947 року - старшим 
інспектором бюджету, з липня 1947 
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року по червень 1948 року - начальником сектору бюджетного відділу. 
 

         В червні 1948 року переїхав на Україну і по вересень 1952 року 
працював завідуючим Б-Врадіївським районним фінансовим відділом 
Одеської області. 
 

         З 1952 року по 1955 рік навчався у Всесоюзній Вищій фінансовій 
школі Міністерства фінансів СРСР в м.Ленінграді. 
 

         Після закінчення вищого навчального закладу Міністерством 
фінансів УРСР був направлений на роботу до Житомирського 
обласного фінансового відділу. З серпня 1955 року по березень 1961 
року працював заступником завідуючого, а з березня 1961 року по 
квітень 1986 року - завідуючим Житомирським обласним фінансовим 
відділом.  

 
         Нагороджений: Орденом 
„Вітчизняної війни 2 ст.,” двома 
Орденами „Трудового 
Червоного Прапора,” Орденом  
„Червоної Зірки”, медалями: „За 
відвагу”, „За оборону Москви”, 
„За Перемогу над Германією.” 
 

         В 1967 році нагороджений 
знаком „Відмінник фінансової 
роботи”, в 1979 році - Грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР. 

В 1982 році Топольницькому Ф.С. присвоєно почесне звання 
„Заслужений економіст Української РСР.” 
  

         Топольницький Ф.С. брав 
активну участь у громадському житті 
області, неодноразово обирався 
депутатом обласної Ради народних 
депутатів, членом її виконавчого 
комітету. 
 

         За період перебування 
Топольницького Ф.С. на посаді 
завідуючого обласним фінансовим 
відділом, область більше десяти разів 
отримувала призові місця за підсумками виконання показників по 
надходженню коштів до державного бюджету, в тому числі 5 разів 
нагороджувалась першою грошовою премією та перехідним Червоним 
Прапором Колегії Міністерства фінансів СРСР та Президії  ЦК 
профспілки працівників державних установ. 
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КОСТРУБА ІВАН ФЕДОРОВИЧ 

народився 8 листопада 1937 року у селищі 
міського типу Народичі Житомирської 
області, освіта – вища, в 1959 році закінчив 
Київський фінансово-економічний 
 інститут. У фінансовій системі пройшов 
шлях від контролера-ревізора контрольно-
ревізійного управління Овруцького району 
Житомирської області до начальника 
фінансового управління Житомирської 
обласної державної адміністрації. З 1986 
року до 1998 року (до останніх днів свого 
життя) працював начальником 
фінансового управління Житомирської   
обласної державної адміністрації.  

Трудову діяльність Коструба Іван 
Федорович розпочав у 1959 році після закінчення Київського фінансово-
економічного інституту на посаді контролера-ревізора контрольно-
ревізійного управління Овруцького району Житомирської області.  

До призначення на посаду начальника фінансового управління Іван 
Федорович пройшов трудовий шлях, який з кожним новим призначенням 
збагачував його досвідом та життєвою мудрістю, наповнював високою 
відповідальністю за доручену справу. 

Старший економіст, начальник штатного відділу Житомирського 
обласного фінансового управління, завідуючий фінансовим відділом 
виконкому Житомирської міської ради - це трудовий шлях, який гартував 
фінансиста високого ґатунку. 

З 1973 по 1986 роки Іван Федорович  працював головою виконкому  
Корольовської районної ради м.Житомира, першим заступником голови, 
головою виконкому Житомирської міської ради. 

Більше 12 років очолював Іван Федорович колектив  обласного 
фінансового управління. Під його керівництвом в області щорічно 
забезпечувалося виконання доходної частини бюджету, вишукувалися нові 
джерела надходжень до місцевих бюджетів області, які щорічно становили 
близько півмільйона гривень.  

Ініціативність, енергійність, вміння передбачати перспективу та 
працювати на перспективу - це не повний перелік якостей, що були 
притаманні Івану Федоровичу Кострубі. 

У 1996-1997 роках, коли потрібно 
було приймати нетрадиційні 
рішення щодо погашення 
заборгованості по заробітній 
платі, в області було організовано 
близько 70 спеціалізованих 
магазинів для проведення 
розрахунків по заробітній платі з 
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працівниками бюджетної сфери. Умів Іван Федорович націлити колективи 
фінансових органів на нове, прогресивне. Бюджетні відділи фінансових 
органів справедливо називав штабом, багато часу, енергії віддавав роботі з 
питань формування та складання бюджету області, з головою поринаючи у 
складні розрахунки. 

Координація роботи контролюючих органів області по проведенню 
перевірок та ревізій підприємств, організацій та бюджетних установ сприяла 
більш глибокому аналізу фінансового стану підприємств, вишукуванню 
додаткових резервів доходів бюджету, економному та ефективному 
використанню бюджетних коштів.  

За період перебування Коструби І.Ф. на посаді начальника фінансового 
управління область неодноразово отримувала призові місця за підсумками 
виконання показників по надходженню коштів до державного бюджету. 
Зокрема, область була нагороджена першою грошовою премією та 
Перехідним Червоним Прапором Колегії Міністерства фінансів СРСР та 
Президії ЦК профспілки працівників державних установ. 

Глибокий біль, який ятрив серце, душу Івана Федоровича – це біль 
Чорнобиля. Адже родом він з Народич. А саме цей край Полісся найбільше 
обгорів спалахом Чорнобильської атомної. Саме йому найбільш приходилося 
займатися забезпеченням належного фінансування заходів з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І хто знає, 
можливо саме цей спалах зробив свою чорну справу і Івана Федоровича не 
стало. 

За свою невтомну працю Іван Федорович неодноразово був 
відзначений почесними грамотами, він удостоєний ордена Трудового 
Червоного Прапору та багатьох медалей. 

Особливо яскраво розкрилися його здібності як професійного, 
досвідченого фінансиста, коли у 1994 році, будучи обраним народним 
депутатом України, працював у складі планово-бюджетної комісії Верховної 
Ради України з питань бюджету. 

За значний особистий внесок в економічний, соціально-культурний 
розвиток області Кострубі І.Ф. у 1997 році було присвоєно почесне звання 
„Заслужений економіст України”.  

Найкращі риси він передав фінансистам області, продовжувачам своєї 
справи, тим, кого наставляв, кого вчив, на кого розраховував. 

Для колег-фінансистів завжди був взірцем, його глибокий 
професіоналізм, принциповість, вміння орієнтуватися у найскладніших 
умовах життя, він завжди був чуйним і доброзичливим до всіх. 

 

„Бо крізь клоччя турбот, справ поточних сухе круговертя, 
Через музику цифр, що роями бувало гуде, 
Чесно входите Ви, видатний фінансист у безсмертя, 
Добрі справи свої залишивши усі для людей”. 
 

Ці слова присвячувалися йому у день його 60-річчя. А за 20 днів до 
його 61– ї осені, Івана Федоровича не стало.  

І сьогодні не заростає стежина до місця його вічного спокою. 
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ЄМЧЕНКО ГАННА  
ГРИГОРІВНА 
 

народилася 8 серпня 1952 року у 
селищі міського типу Дзержинськ 
Житомирської області, освіта – вища, 
в 1986 році закінчила Житомирський 
 сільськогосподарський інститут. 
 

У фінансовій системі пройшла 
шлях від головного бухгалтера 
районного фінансового відділу 
смт.Дзержинськ Житомирської 
області до начальника головного 
фінансового управління Житомирсь-
кої обласної державної адміністрації.    

Трудову діяльність Ємченко 
Г.Г. розпочала в 1971 році поваром 5-

го розряду ресторану „Україна” міста Бердичева зразу ж після 
закінчення Житомирського технікуму радянської торгівлі 
технологічного відділення. З серпня 1971 була призначена  
інструктором громадського харчування райспоживтовариства 
смт.Дзержинськ. Свій професійний талант, знання та вміння  вона 
вкладала в організацію системи громадського харчування по  листопад 
1975 року.    

З листопада 1975 року Ганна Григорівна  була обрана  завідуючою 
сектору обліку членів ВЛКСМ та фінансів райкому комсомолу смт. 
Дзержинськ, де і працювала по вересень 1986 року. З 1981 року вона 
навчалася на заочному відділенні Житомирського 
сільськогосподарського інституту  за спеціальністю „Бухгалтерський 
облік у сільськогосподарському виробництві”, який закінчила у 1986 
році, отримавши кваліфікацію економіста. 

 

Керівництво районної державної адміністрації  Дзержинського 
району та фінансового відділу помітили висококваліфікованого і 
сумлінного працівника, вмілого фінансиста та  організатора в особі 
Ганни Григорівни,  і в вересні 1986 року призначили її на посаду 
головного бухгалтера   райфінвідділу, а з лютого 1993 року  -  на посаду  
начальника Дзержинського фінансового  відділу. 

 

 На фінансовій ниві  Ганна Григорівна пройшла трудовий шлях, 
який з кожним новим призначенням  збагачував її досвідом та життєвою 
мудрістю, наповнював високою відповідальністю за доручену справу, 
проявляючи себе кваліфікованим, знаючим спеціалістом, вона 
досконало володіє фінансово-бюджетним законодавством, вміло 
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застосовує його у практичній роботі, завжди оперативно та об’єктивно 
вирішує усі питання. 

 

Головний бухгалтер, завідуюча Дзержинським районним 
фінансовим відділом, заступник начальника управління - начальник 
відділу фінансування підприємств комунальної власності головного 
фінансового управління, а з жовтня 2000 року до цього часу – начальник 
головного фінансового управління Житомирської облдержадміністрації  
- це трудовий  шлях, який  гартував  фінансиста  високого ґатунку, адже 
служба в фінансовій системі являється для Ганни Григорівни справою її 
життя. 

 

Особливо яскраво розкрилися її здібності  як професійного, 
досвідченого фінансиста, будучи обраною депутатом  Житомирської 
обласної Ради двох скликань, завдяки своїй діловитості, зосередженості, 
здібності до глибокого економічного аналізу, вона поєднувала роботу 
депутата та керівника. 

 

За свою невтомну, сумлінну працю у фінансовій системі, високий 
професіоналізм, за значний особистий внесок в економічний, соціально-
культурний розвиток області Ємченко Ганна Григорівна була 
відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів, Міністерства 
фінансів України, обласної ради та адміністрації, головного фінансового 
управління. 

 
За  вагомий особистий внесок у забезпечення соціально-

економічного розвитку Житомирської області, в 2004 році Указом 
Президента України Ємченко Ганну Григорівну нагороджено орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня. 

 
За  вагомий особистий внесок у соціально-економічний та 

культурний розвиток Житомирської області, значні професійні 
здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 70-річчя утворення 
області в 2007 році Указом Президента України Ємченко Ганні 
Григорівні присвоєно почесне звання „Заслужений економіст України”. 

 
Найкращі свої риси, високий професіоналізм, принциповість, 

зразкове ставлення до виконання службових обов’язків, багаторічний 
досвід роботи Ганна Григорівна охоче  передає колегам головного 
фінансового управління, районних та міських фінансових управлінь, 
молодим фінансистам. 

 
Ганна Григорівна – Жінка з великої літери, керівник, наставник, 

прекрасна мама, чудова любляча бабуся, вона завжди живе життям 
колективу, піклується про жінок-мам,  всіляко допомагає їм у вирішенні 
соціальних проблем. 
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ВЕТЕРАНИ ГОЛОВНОГО (ОБЛАСНОГО) ФІНАНСОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

ЗАЄЦЬ ІВАН ФЕДОРОВИЧ 
 

1936 року народження, член 
КПРС. Після закінчення 
Київського фінансово - 
економічного інституту в 1959 
році був направлений на роботу 
в Луганський облфінвідділ, де 
працював ревізором - 
інспектором відділу 
держдоходів, а в серпні 1961 
року був переведений на роботу 
в Житомирський облфінвідділ. З 
1961  по 1997 рік працював на 
посадах: економіста, старшого 

інспектора-ревізора відділу держдоходів, начальника відділу доходів, а з 
січня 1982 року і до виходу на пенсію в 1997 році працював на посаді 
заступника начальника Житомирського облфінвідділу. 
 

За багаторічну працю нагороджений Почесними грамотами 
облвиконкому, Міністерства фінансів УРСР та Республіканського комітету 
профспілок працівників держустанов, медаллю „Ветеран праці”, значком 
„Відмінник фінансової роботи”. 

 
БОГУШ ПАВЛО ЮХИМОВИЧ 

 

 1922 року народження, член КПРС, 
учасник Великої Вітчизняної війни. 
В фінансових органах працював з 
1953 року – контролером-ревізором, 
старшим контролером-ревізором 
Дрогобицької області, а з 1955 року 
по червень 1988 року старшим 
контролером-ревізором, головним 
контролером-ревізором Міністерства 
фінансів УРСР у Житомирській 
області. 
 

Нагороджений орденом „Знак 
пошани”, значком „Відмінник 
фінансової роботи”, медаллю „За 
відмінну працю. В ознаменування 
100-річчя з дня народження 
В.І.Леніна”, неодноразово нагород-

жувався грамотами Міністерства фінансів СРСР, УРСР, облвиконкому. 
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МОРОЗ ІВАН ГРИГОРОВИЧ 
 

1913 року народження, член КПРС з 1946 
року, учасник Великої Вітчизняної війни. В 
фінансових органах області  працював з 1938 
року на посадах: головного бухгалтера, 
старшого контролера-ревізора, старшого 
інспектора бюджету, завідуючого 
Потієвським райфінвідділом,  з 1955 року – 
начальника відділу фінансування народного 
господарства, а з 1962 року до виходу на 
пенсію в 1978 році – заступник  завідуючого 
облфінвідділом. 
 

Нагороджений медаллю „За відмінну 
працю. В ознаменування 100-річчя з дня 
народження В.І.Леніна”, Грамотами 

Міністерства фінансів СРСР і ЦК профспілки працівників держустанов, 
облвиконкому. 

Загальний стаж роботи в фінансових органах більше 30 років. 
 
 
 

 
КУЛІШ  ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 

 

1918 року народження, член КПРС. Учасник 
Великої Вітчизняної війни. В фінансових 
органах  працював з 1938  по 1979 рік  на 
посадах: інспектора держдоходів,  
завідуючого райфінвідділом, начальника 
відділу фінансування народного 
господарства, заступника завідуючого 
облфінвідділу, а з 1965 року і до виходу на 
пенсію – начальником відділу фінансування 
місцевого господарства облфінвідділу. 
 

Нагороджений медаллю „За відмінну 
працю. В ознаменування 100-річчя з дня 
народження В.І.Леніна”, почесними 
грамотами Міністерства фінансів УРСР і 
республіканського комітету профспілки 

працівників держустанов, облвиконкому, облфінвідділу і обкому профспілки 
працівників державних установ. 

Загальний стаж роботи в фінансових органах більше 40 років. 
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БУГРИМ ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ 

 

народився в 1919 році, учасник Великої 
Вітчизняної війни. Трудову діяльність 
розпочав в 1937 році, а з 1946 року 
працював в фінансових органах 
Житомирської області. В обласному 
фінансовому відділі  працював з 1957 року 
до виходу на пенсію в 1983 році на 
посадах: економіста, старшого економіста  
відділу фінансування місцевого 
господарства. 
 
 Нагороджений медаллю „За відмінну 
працю. В ознаменування 100-річчя з дня 
народження В.І.Леніна”, грамотами 
обласного фінансового відділу та обкому 
профспілки працівників держустанов. 
 

 
 
 

 
РОЖОШЕНКО ВАСИЛЬ 

ПЕТРОВИЧ 
 

1919 року народження, член КПРС, 
учасник Великої Вітчизняної війни. В 
фінансових органах працював з 1953 по 
1967 рік та з 1972 по 1980 роки. 
 
 Неодноразово нагороджувався 
грамотами Міністерства фінансів УРСР, 
облвиконкому, облфінуправління та 
обкому профспілки працівників 
держустанов. 
 Загальний трудовий стаж в 
фінансовій системі складає більше 20 
років. 
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ВІКТОРОВ ВОЛОДИМИР 

МИКОЛАЄВИЧ 
 

1922 року народження, учасник Великої 
Вітчизняної війни. В фінансових 
органах працював з 1948 по 1983 рік на 
посадах: податкового інспектора 
райфінвідділу, ревізора, начальника 
сектору відділу податків і зборів, 
старшого інспектора, заступника 
начальника відділу держдоходів, а з 
1970 року  і до виходу на пенсію – 
старшим бухгалтером – експертом по 
централізації і механізації обліку 
господарських органів облфінвідділу. 
 
 Нагороджений значком „Відмін-
ник фінансової роботи”,  медаллю „За 
відмінну працю. В ознаменування 100-
річчя з дня народження В.І.Леніна”, 

неодноразово нагороджувався грамотами облфінуправління та обкому 
профспілки працівників держустанов. 
 Загальний трудовий стаж роботи в фінансових органах складає більше 
35 років. 
 
 

 
   ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЙОСИПІВНА 

 

народилася в 1923 році. В  фінансових 
органах працювала з 1944 року, в 
обласному фінансовому відділі 
працювала з 1945 року на посадах: 
бухгалтера-ревізора, старшого бухгал-
тера, а з 1958 року і до виходу на 
пенсію в 1985 році – заступником 
головного бухгалтера облфінуправ-
ління. 
 
 За період роботи неодноразово 
нагороджувалася Почесними грамотами 
облфінуправління та обкому 
профспілки працівників держустанов, 
нагороджена значком „Відмінник 
фінансової роботи”. 
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КЛИМЕНКО ГРИГОРІЙ 
ГРИГОРОВИЧ 

 
Клименко Григорій Григорович, 

народився в 1919 році, член КПРС, 
учасник Великої Вітчизняної війни. З 
1955 по 1980 рік працював начальником 
відділу кадрів облфінвідділу. 

 
 Неодноразово нагороджувався 
грамотами Міністерства фінансів УРСР, 
облфінуправління  та  обкому профспілки 
працівників держустанов. 
 Загальний трудовий стаж в 
фінансовій системі складає більш 20 
років. 
 
 

 
 
 

      МАКАРОН ЕЛЬЯ ТОЛЬЄВИЧ 
 

народився в 1925 році. В фінансових 
органах  працював з 1945 по 1988 рік на 
посадах: інспектора, старшого 
інспектора, заступника завідуючого – 
начальника інспекції держдоходів 
Житомирського райфінвідділу, а з 1962 
року і до виходу на пенсію працював в 
облфінуправлінні на посадах: старшого 
економіста, старшого ревізора-інспектора 
держдоходів, начальника сектору 
відрахувань від прибутку, заступника 
начальника відділу держдоходів.  
 

Нагороджений значком „Відмінник 
фінансової роботи”, Почесною грамотою 
Міністерства фінансів УРСР та 

Українського республіканського комітету профспілок працівників 
держустанов, Грамотами облфінуправління та обкому профспілки 
працівників держустанов.  
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МОШКІВСЬКИЙ МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

  

1918 року народження. Учасник 
Великої Вітчизняної війни. В 
фінансових органах працював з 1946 
по 1981 рік на посадах: ревізора, 
старшого інспектора – ревізора 
штатного відділу, старшого 
інспектора,  старшого  ревізора - 
інспектора бюджетного відділу 
облфінвідділу. 
 
 Неодноразово нагороджувався 
грамотами, Почесними грамотами 
Міністерства фінансів УРСР, 
облфінуправління та обкому 
профспілки працівників держустанов. 
 
 
 

 
 
 

 

ІШИМЦЕВА ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА 
 

1933 року народження. Працювала в  
фінансових органах з 1955 по 1988 рік 
інспектором, економістом, старшим 
економістом, начальником відділу 
фінансування освіти, культури, 
охорони здоров’я і соціального 
забезпечення облфінуправління, 
старшим бухгалтером-експертом по 
обліку в бюджетних установах. 
 
  Нагороджена значком 
„Відмінник фінансової роботи”, 
грамотами, Почесними грамотами  
облфінуправління та обкому 
профспілки працівників держустанов. 
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СЕГАЛ РИТА ПЕТРІВНА 
 

1922 року народження, працювала в 
облфінвідділі з 1946 по 1977 рік 
інспектором, заступником начальника 
бюджетного відділу. 
 

Неодноразово нагороджувалася 
Грамотами Міністерства фінансів УРСР, 
облфінвідділу та обкому профспілки 
працівників держустанов. 

 
 
 

 
 
 

МЕДВЕДЄВА ІРАЇДА ІВАНІВНА 
 

1916 року народження, загальний стаж 
роботи в фінансових органах складає 
більше 30 років, працювала економістом, 
старшим економістом відділу держдоходів. 
 

Нагороджена значком „Відмінник 
фінансової роботи”, грамотами, Почесними 
грамотами облфінуправління та обкому 
профспілки працівників держустанов. 

 
 
 

 
 

ГІТЕРМАН СОФІЯ ЯКІВНА 
 

1916 року народження, в фінансовій системі 
працювала більше 35 років на посадах 
ревізора, старшого ревізора, начальника 
штатного відділу . 
 

Нагороджена значком „Відмінник 
фінансової роботи”, Почесною грамотою 
Міністерства фінансів УРСР та 
Республіканського комітету профспілки 
працівників держустанов. 
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КОЛОСОВСЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 
 

1923 року народження, в фінансових органах 
працювала з 1954 по 1979 рік на посадах: 
інспектора, старшого економіста штатного 
відділу облфінвідділу. 
 

За період роботи нагороджувалась 
Почесними грамотами облфінвідділу та 
обкому профспілки працівників держустанов. 

 
 
 
 
 
 
 

РОЗЕНЦВАЙГ РИВА АБРАМІВНА 
 

народилася в 1923 році, в фінансових органах 
працювала з 1944 по 1986 рік на посадах: 
старшого інспектора відділу кадрів, інспектора-
бухгалтера бухгалтерії, старшого ревізора-
інспектора бухгалтерії облфінвідділу. 
 

Нагороджувалась Почесними грамотами 
облфінуправління та обкому профспілки 
працівників держустанов. 

 
 
                                                   

БОГУШ ЛІДІЯ АНДРІЇВНА 
 

народилася в 1932 році. Після закінчення 
Київського фінансово-економічного інституту 
в 1954 році була направлена і працювала в 
фінансових органах Житомирської області до 
1974 року: економістом, старшим економістом 
облфінвідділу, а з 1974 по 1988 рік – заступник 
завідуючого – начальник інспекції бюджету 
Богунського райфінвідділу.  
 
           Нагороджена значком „Відмінник 
фінансової роботи”, медаллю „Ветеран праці”, 
Почесними грамотами облфінуправління та 
обкому профспілки працівників держустанов. 


