Із історії фінансового управління Ніжинської міської ради
В архіві фінансового управління не збереглися відомості про роботу
Ніжинського фінвідділу в довоєнний період. А після визволення Ніжинщини від
фашистських загарбників 15 вересня 1943 року фінансовий відділ відновив свою
роботу вже 30 вересня 1943 року.
Одними з перших наказів були накази про встановлення робочого часу з
9.00 до 23.00 години з двома перервами – з 12 до 13 години та з 17 до 20
години; про направлення працівників на роботи по благоустрою та відбудові
міста після воєнної розрухи. В той складний час були й суворі вимоги до
працюючих. Наприклад, як слідує з наказів, оголошувалась сувора догана за
запізнення на роботу на 8 хвилин, надавалось подання в прокуратуру на
відкриття кримінальної справи за поверхнево проведену перевірку звітності
підприємства.
Фінвідділ здійснював функції по збору податків і виконанню бюджету.
В 70-80 роки, коли проводились соціалістичні змагання серед
колективів по виконанню завдань п’ятирічок, відділ неодноразово був
нагороджений
грамотами обласного фінансового відділу та обласного
комітету профспілок працівників держустанов, перехідними вимпелами та
знаменами за зайняті перші і другі місця в соцзмаганні; грамотами
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і
Президіуму ЦК профспілок робітників
держустанов, грошовими преміями та перехідним Червоним прапором за
зайняті перші і другі місця у всесоюзному соцзмаганні колективів фінансових
і страхових органів.
З роками змінювались функції та повноваження відділу. В повоєнний час
до його складу входили інспекції держдоходів, місцевих податків, бюджетна,
держстрахінспекція. Відділ забезпечував надходження державних та місцевих

податків, доходів від кустарно-ремісничих промислів, сільськогосподарського
податку, проводив страхування життя. В результаті поступової реорганізації
фінансових відділів з їх складу виведені і створені як окремі самостійні
підрозділи страхові, податкові органи, а згодом - казначейство. З 1990 року
завданням фінансових органів визначено формування місцевого бюджету,
контроль за його виконанням, цільовим витрачанням бюджетних коштів,
дотриманням розпорядниками і одержувачами коштів бюджетного законодавства.
У 2000 році відділ реорганізовано в управління.
Докорінно змінились порядок і методика роботи управління з прийняттям
нового бюджетного законодавства, а саме Бюджетного кодексу України, з
переходом на програмно-цільовий метод бюджетування, із значним розширенням
переліку завдань і обов’язків.

Керівники фінансового відділу (управління)
В різний час фінансовий відділ очолювали такі знані в місті люди як
Крутько Марія Яківна, Шеховцова Любов Іванівна, Петрух Микола Іванович,
Жула Микола Павлович, Мірошниченко Тетяна Миколаївна, Місан Валентина
Миколаївна.
Після відновлення роботи фінансового відділу, з 30 вересня 1943 року і до
квітня 1946 року завідуючим міськфінвідділом був Хоменко Юхим Маркович. У
травні місяці 1946 року обов’язки завідуючої виконувала старший інспектор
бюджету Веремецька Одарка Василівна.
Наказом по міськфінвідділу № 108 від 25.05.1946 року завідуючим
призначено Басенко, який пропрацював до липня 1948 року, далі до березня 1960
року завідуючим відділом був Драчук Олександр Трохимович. На жаль, особові
справи цих керівників не збереглись. З березня 1960 року по березень 1970 року
завідуючою фінвідділом була Крутько Марія Яківна.
Крутько Марія Яківна народилася 14 січня
1915 року в селі Веркіївка (нинішня Вертіївка
Ніжинського району, Чернігівської області) в
селянській родині. Після закінчення школи в 1932
році переїздить до Ніжина та вступає до Ніжинського
училища політосвіти. З жовтня 1933 року Марія
Яківна починає свій трудовий стаж у Ніжинському
райфінвідділі на посаді рахівника з податків. В 1936
році навчається на курсах інспекторів державних
доходів в м. Харкові. Після закінчення цих курсів
була направлена в райфінвідділ м. Носівка на посаду
інспектора держдоходів. В 1938 році повертається до
Ніжина
і
працює
головним
бухгалтером
райстрахінспекції до вересня 1941 року.
Велика Вітчизняна війна зробила двох річну перерву в її трудовому стажі.
Лише в жовтні 1943 року, зразу ж після визволення Ніжина, Марія Яківна
повертається на роботу в Ніжинський міськфінвідділ. З жовтня 1943 по березень
1960 вона працює спочатку інспектором, а потім і старшим інспектором

держдоходів. За цей час вона закінчила без відриву від виробництва фінансовокредитний технікум в м. Харкові і отримала спеціальність - фінансист.
З березня 1960 року по березень 1971 року Марія Яківна беззмінна
завідуюча міськфінвідділом. В 1971 році вона пішла на пенсію. Але навіть
перебуваючи на пенсії, Марія Яківна продовжувала займатися громадською
роботою. Її праця була відмічена трьома медалями.
Петрух Микола Іванович, народився 5 березня 1944
року в місті Ніжині в сім’ї робітників. В 1960 році
закінчив 8 класів середньої школи № 1 міста Ніжина і в
січні 1961 року приступив до роботи на підприємстві
"Ніжинське заготзерно". В серпні цього ж року поступив на
навчання в Копичинський технікум бухгалтерського обліку,
який закінчив в 1965 році і отримав спеціальність
бухгалтера. В 1964 -1967 роках служив у рядах Радянської
армії. Після демобілізації працював в Ніжинському
Ощадбанку на посаді інспектора. З березня 1968 року
призначений
на
посаду
економіста
держдоходів
міськфінвідділу. З 1 червня 1971 року працював старшим економістом по
фінансуванню місцевого господарства, а з 15 квітня 1976 року завідуючим
міськфінвідділом. На цій посаді він пропрацював до травня 1980 року.
За період роботи у фінансовому відділі зарекомендував себе з
позитивної сторони - був дисциплінований, трудолюбивий, вимогливий до
себе і підлеглих, добре знав фінансову роботу. Систематично здійснював
контроль за роботою відділів міськфінвідділу. Був гарним наставником,
надавав велику допомогу молодим спеціалістам, приділяв належну увагу
роботі по вихованню кадрів. Після реорганізації фінансових органів та
податкових органів в окремі самостійні підрозділи працював начальником
податкової інспекції міста Ніжина.
Мірошниченко
Тетяна
Миколаївна,
народилася
01
березня
1953
року
в
селі
Придеснянське Коропського району, Чернігівської
області в сім’ї колгоспників.
В
1968
році
закінчила
8
класів
Придеснянської школи і по 1971 рік навчалась в
Київському технікумі легкої промисловості.
З 1971 по 1980 роки працювала бухгалтером
розрахункового відділу на Марийському шкірзаводі
Туркменської РСР, старшим ревізором - інспектором
відділу держдоходів Марийського міськфінвідділу, з
1981 по 1984 роки заступником головного бухгалтера УПТК треста
"Вілюйгеобуд" Якутської АРСР.
В Ніжинському міськфінвідділі працювала з 1984 року старшим
ревізором – інспектором держдоходів, заступником завідуючого –начальником

бюджетного відділу, а з листопада 1992 року завідуючою фінансовим
відділом.
За період роботи у фінансовому відділі забезпечувала своєчасну і
високу якість розрахункових перевірок річних, квартальних звітів і балансів,
аналізи фінансово-господарської діяльності підприємств. Їй було присвоєно
звання "Ударник комуністичної праці".
З жовтня 1997 року Мірошниченко Т.М. працювала начальником
відділення Державного казначейства у місті Ніжині, потім - заступником
міського голови Ніжинського міськвиконкому, начальником Ніжинської
податкової інспекції.
Валентина Миколаївна Місан, народилася
12 листопада 1968 року в місті Ніжині
Чернігівської області.
В 1968 році закінчила
середню школу № 1. В цьому ж році вступила
до Київського інституту народного господарства
ім. С.Д. Коротченка, який закінчила в 1990 році
по спеціальності фінанси і кредит. У серпні
цього ж року, як молодий спеціаліст, була
направлена на роботу в Ніжинське міське
фінансове управління.
Працювала
економістом,
головним
спеціалістом групи планування доходів бюджету, заступником завідуючої–
начальником бюджетного відділу, а з квітня 1999 року - завідуючою
фінансовим відділом.
З липня 2007 року була призначена на посаду в.о. заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері фінансів та
економіки - начальника фінансового управління.
За час роботи проявила себе як знаючий, відповідальний працівник,
вимогливий до себе та підлеглих. Користувалась повагою і авторитетом
серед колег та працівників підвідомчих установ. Брала активну участь у
громадському житті колективу.
Писаренко Людмила Віталіївна народилась
10 червня 1961 року в смт. Козелець Чернігівської
області в сім’ї службовців. У 1968 – 1978 роках
навчалась в Козелецькій середній школі № 1, яку
закінчила із золотою медаллю.
У 1978-1982 роках навчалась в Київському
інституті народного господарства ім. Д.С.
Коротченка за спеціальністю економіка праці.
Отримала кваліфікацію економіста.
З серпня 1982 року за направленням
інституту працювала на Ніжинському заводі
«Прогрес» економістом по праці у відділі праці і
заробітної плати. Приймала активну участь в

громадському житті заводу, була занесена на Дошку пошани відділу.
У грудні 1993 року прийнята на роботу у Ніжинський міський
фінансовий відділ на посаду заступника головного бухгалтера. 01.09.94 р. була
призначена на посаду економіста І категорії бюджетного відділу, 02.02.98 р. –
головного економіста бюджетного відділу, 27.07.99 р. - заступника завідуючої начальника бюджетного відділу. З 01.07.08 р. і по даний час працює начальником
фінансового управління. З грудня 2009 року була обрана членом виконкому
Ніжинської міської ради.
Нагороджена подяками та грамотами виконавчого комітету міської ради,
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради, Подякою народного депутата
України.

Із архівів фінансового управління
30 вересня 2003 року. Відзначення 60- ої річниці з дня відновлення роботи
фінансового органу в післявоєнний період. На фотографії зображено працівників
фінансової служби всіх поколінь – з 1943 р. по 2003 рік.

Привітання з 90-річним ювілеєм Сліпенка Івана Васильовича – колишнього
ревізора-інспектора.

Привітання з 80-річчям Коханенко Ганни Захарівни – колишнього старшого
економіста держдоходів, яка працювала в фінансовому відділі 30 років – з 1955р.
по 1985р.

1978 рік. Стоять зліва направо: Петрух М.І.- завідуючий відділом, Гайко В.І.,
Гончарова К.Д., Щербак В.Н., Сліпенко І.В., Романченко М.М., Задорожна В.Д.,
Сидоренко Д.М. Сидять зліва направо: Коновець В.П., Пилипенко Г.П.,
Коханенко Г.З., Соловей С.Ф., Хармач Б.П., Левчук В.П., Бут Л.М.

З наказів фінансового відділу
ПРИКАЗ № 87
по Нежинскому горфинотделу от 21/VIII 1944 г.
§ 1
На основании приказа № 26 по Нежинскому Горисполкому Депутатов
Трудящихся от 19/VIII 44 г. установить для работников Горфинотдела с 21/VIII
44 г. следующий распорядок рабочего дня:
Начало рабочего дня с 9 часов утра и конец работы в 23 часа с перерывами
с 12 часов до 13 часов и с 17 часов до 20 часов.
§ 2
Лица, нарушающие трудовую дисциплину, будут привлекаться к
ответственности согласно Указа Верховного Совета СССР от 26/VI 40 года.
Читали

подпись
Зав. Горфо

Хоменко

ПРИКАЗ № 16
по Нежинскому горфинотделу от 2 марта 1945 г.
Ст.инспектор налогов тов. Балабай 2/III 45 г. опоздал на работу на 15 мин.,
чем нарушил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26/VI 1939 г.
Предупреждаю, что в случае повторения этого нарушения дело будет
передано в Нарсуд.
Приказ объявить всем работникам Горфинотдела.
Зав. Горфо

Хоменко

ПРИКАЗ № 94
по Нежинскому горфинотделу от 13 мая 1946 г.
Зав. налоговым делопроизводством тов. Ковалев 10/V - 46 г. опоздал на
работу на 8 минут. чем грубо нарушил Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 26/VI -1940 г.
За нарушение Указа Президии Верховного Совета СССР от 26/VI-1940
г. тов. Ковалеву обьявить выговор.
Зав. Горфо

Усаров

ПРИКАЗ № 99
По Нежинському горфинотделу от 20/V-46 г.
§1
Инспектор налогов тов. Гуревич 15 мая 1946 г. посетил коммерческую
чайну совместно с кустарем Наруцким и бывшим торговцем Кравченком в
рабочее время и совмесно выпивал, чем грубо нарушил этику финансового
работника, как должностного лица, выполняющего государственные задания,
осуществление налоговой финансовой политики, что является преступным.
Факт выпивки он сам подтверждает. Объявить тов. Гуревичу строгий
выговор с занесением в личное дело и предупредить т. Гуревича, что при
повторении подобного факта, а также непринятия решительным мер к
кустарным промислам, не полноты их
обследования, обложения, а также
взыскания начисленных сумм, с работы будет снят и привлечен к уголовной
ответственности.
Приказ обьявить всему колективу.
Зав. Горфо

Усаров

Ветерани фінансового управління
Сліпенко Іван Васильович народився 08.06.1919
року в с. Вертіївка Ніжинського району. З 1939 року
по 1946 рік перебував в лавах Радянської Армії, у
1939-1940 роках приймав участь в боях з білофінами
на Карельському фронті, в роки Великої Вітчизняної
війни
воював
на
Ленінградському
фронті.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня,
орденом "За відвагу" ІІІ ступеня, медалю "Захисник
Вітчизни", п’ятьма ювілейними медалями.
Після демобілізації з армії Сліпенко І.В. 35
років працював у Ніжинському міському фінансовому
відділі
на
посадах
дільничого
податкового
інспектора, інспектора державних доходів, економіста
державних
доходів,
ревізора-інспектора
відділу
державних доходів.
Сліпенко І.В. добросовісно виконував свої обов’язки,
щоквартально забезпечував виконання доведених планів по мобілізації
доходів, приймав рішучі міри по ліквідації недоїмок по податках з
населення, якісно і вчасно проводив податковий облік і нарахування по всіх
видах податків з населення.
Задорожна Вінеля Демидівна народилася
17 березня 1938 року в с. Сидорівка Борзнянського
району Чернігівської області в сім"ї службовців.
Батько загинув у 1942 році. Мати з чотирма дітьми
була в евакуації у Саратовській області Росії до 1944
року. Після
повернення
Винеля Демидівна
вступила в І клас семирічної школи, де навчалась
до 1953 році і в цьому ж році вступила до
Комарівської середньої школи, в якій закінчила 10
класів у 1955 році. В 1962 році закінчила
Сосницький технікум бухгалтерського
обліку і
вступила до Київського
інституту
народного
господарства ім. Д.С. Коротченка , який закінчила у
1969 році, здобувши кваліфікацію економіста.
З 1955 по 1971 роки
працювала в
Комарівському
районному відділі
соціального
Ніжинській
інспекції
статистики,
на
підприємстві

забезпечення,
В
"Ніжинкомунтранс".
З березня
1972 року зарахована старшим економістом
Ніжинського міськфінвідділу.

по штатам

З 1980 року працювала на посаді заступника головного бухгалтера , а з 1982
року по 1994 рік на посаді головного бухгалтера міськфінвідділу і вийшла на
пенсію при наявності стажу державної служби 22 роки.
За весь період роботи Задорожна Винеля Демидівна зарекомендувала себе
з найкращої сторони як дисциплінований, ініціативний, відповідальний і відданий
своїй справі працівник, користувалась авторитетом в колективі, приймала участь
в суспільному житті колективу, за високі досягнення в роботі
тричі
заохочувалась грошовою премією за перемогу у Всесоюзному соціалістичному
змаганні, була відмічена Почесними грамотами Облфінуправління і Ніжинського
міськвиконкому, нагороджена медаллю "Ветеран праці".
Романченко Марія Миколаївна народилась
13 липня 1950 року в селі Крути Ніжинського
району Чернігівської області. Після закінчення
середньої школи з 1967 по 1969 рік навчалась
в Чернівецькому фінансовому технікумі по
спеціальності держбюджет та кваліфікації
фінансиста з 01.04.1969 по 20.01.1970 р.
працювала старшим економістом держдоходів
в Носівському райвідділі.
З 1970 року Романченко М.М. працювала
в
фінансовому
відділі
Ніжинського
міськвиконкому на посаді економіста, потім
начальника відділу державних доходів. З 1970
до 1977 року заочно навчалась в Київському
інституті народного господарства ім. Д.С.
Коротченка
по спеціальності фінанси і
кредит.
За
час
роботи
зарекомендувала
себе чесним,
працьовитим,
добросовісним працівником. Добре знає фінансову роботу, вимоглива до себе
та своїх підлеглих. Хороший наставник. Надає велику допомогу молодим
спеціалістам, приділяє належну увагу в роботі по вихованню кадрів. Під її
керівництвом відділ забезпечував систематичне виконання та перевиконання
планів по держдоходах.
З 1984 до 1990 року працювала на посаді заступника завідуючого начальника відділу держдоходів, звідки і була переведена в державну
податкову інспекцію.
За період роботи
досягнуті показники в роботі п"ять разів
преміювалась грошовою премією по Всесоюзному соціалістичному значенню,
два рази нагороджувалась грамотою облфінуправління Чернігівської області .
З 1990 р. працювала в податковій інспекції на посадах: заступника
начальника- начальника відділу оподаткування державних підприємств,
заступника начальника – начальника управління документальних перевірок,
заступника начальника – начальника відділу стягнення податкового боргу.
Нагороджена: грамотою Президії РДУ і облфінвідділу, грамотою обкому
профспілки і облфінвідділу за активну участь у раціоналізаторській роботі,
знаком «Победитель соцсоревнования 1980г.», медаллю «Ветеран праці».

Лапуза Алла Андріївна народилася 20 червня
1963 року в м. Ніжині Чернігівської області в родині
службовців.
В 1980 році закінчила Ніжинську середню
школу №1 ім. Т.Г.Шевченка. З вересня 1980 року
працювала
в
Ніжинському бюро
технічної
інвентаризації обмірювальником.
В 1981 році вступила до Київського інституту
народного господарства ім. Д.С. Коротченка, який
закінчила в 1985 році
за
спеціальністю
"Бухгалтерський
облік і аналіз господарської
діяльності" здобувши кваліфікацію економіста.
Згідно наказу Головного контролераревізора по Чернігівській області з 1985 року Лапузу
А.А. призначено на посаду старшого контролера-ревізора Контрольно-ревізійного
управління Міністерства фінансів УССР по м. Ніжину.
В 1987 році порядком переведення була прийнята у відділ державних
доходів Ніжинського фінансового відділу Ніжинського міськвиконкому на
посаду ревізора – інспектора, з якої в 1988 році переведена на посаду старшого
економіста цього ж відділу.
З 1989 року Лапуза А.А. призначена на посаду заступника головного
бухгалтера фінансового відділу Ніжинського міськвиконкому. На даній посаді
зарекомендувала себе
як старанний працівник, компетентний з питань
бухгалтерського обліку.
В 1996 році
наказом
завідуючої
міськфінвідділу
порядком
переведення призначена на посаду головного бухгалтера, а з 2000 року на
посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного
бухгалтера фінансового управління Ніжинської міської ради, яку вона обіймає
до цього часу.

