
Захарченко Галина Михайлівна 

Адреса: пров. Героїв Бреста 99 кв. 72, ,м. 

Кременчук, Полтавська обл., 39601 

 

Тел.: +38 (096) 345 39 20  

Дата 

народження: 
6 червня 1954 р. 

Email: rvappu17@gmail.com 

МЕТА: Робота в організації, що стрімко розвивається, з 

метою розвитку професійних  особистих якостей, а також 

внесення власного особистого досвіду в розбудову 

економіки  в Україні та сучасного суспільства. 

 

ОСВІТА 

Краснодарський Політехнічний інститут,енергетичний 

факультет 

Спеціальність: Інженер – теплоенергетик 

 

1971 – 1976 р. р. 

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. 

Факультет перепідготовки 

Спеціальність: Економіст – фінансист 

 

1998 – 2000 р. р. 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

 

 ТОВ «Радомир» - засновник 

 «Асоціація платників податків України» в м. 

Кременчуці - Голова Ради,  

 Керівник консультаційного центру допомоги 

малому та середньому бізнесу при Фонді 

підтримки підприємництва Кременчуцького 

виконавчого комітету. 

 Член наглядової ради при Фонді підтримки 

підприємництва. 

 Член робочої групи з питань регуляторної 

політики Кременчуцького виконавчого комітету. 

 Член громадської ради при Полтавській обласній 

раді.  

 

05.2011 – на даний час 

 

Обов’язки: 

 

 Проведення аналізу фінансового стану підприємств – замовників з метою виявлення 

та виправлення порушень у веденні бухгалтерського та податкового обліку; 

 Надання консультаційних послуг щодо проблемних питань податкового та 

бухгалтерського обліку; 

 Супроводження підприємств – замовників та членів асоціації в разі проведення 

перевірок контролюючими органами; 

 Складання та затвердження для підприємств – замовників та членів асоціації 

статутних, дозвільних документів у державних установах; 

 Захист прав та інтересів замовників та членів асоціації у контролюючих органах 
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різного рівня; 

 Захист прав та інтересів замовників та членів асоціації у адміністративних та 

господарських судах різного рівня; 

 Представництво інтересів замовників та членів асоціації у судах та органах місцевого 

самоврядування; 

 Адміністративне управління – аналіз та укладання договорів с постачальниками 

товарів, робіт та послуг, проведення тендерів, аналіз діяльності та перевірка, 

надійності партнерів. 

 Аналіз діяльності підприємств з метою оптимізації  господарської діяльності, 

бухгалтерського та податкового обліку. 

 

Державна Податкова Адміністрація у 

Полтавській області (управління боротьби 

з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом, відділ фінансових 

розслідувань).  

- Головний державний податковий ревізор – 

інспектор, радник податкової служби 3 

рангу 

 

02.2000 р. – 03.2010 р. 

Обов’язки: 

 

 Планові та позапланові комплексні перевірки платників податків; 

 Аналіз фінансової стабільності підприємств з питань фіктивного банкрутства; 

 Аналітична робота із слідчими відділами правоохоронних органів та прокуратури з 

питань виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 209, 212, 205, 218, 364,366,191 КК 

України; 

 Участь у судових засіданнях різного рівня з метою захисту позиції та рішень 

податкової служби; 

 Підготовка матеріалів у процесі апеляції. 

 

ТОВ «Радомир» - Директор 

 

08.1997 р. – 12.1998 р.  

05.2010 р. -.03.2015 р. 

 

 

 

Обов’язки: 

 

 Контроль на усіх ієрархічних рівнях (вертикальні, горизонтальні зв’язки); 

 Контроль за фінансово – господарськими операціями; 

 Розробка елементів трейд- маркетингу (товарно-кредитної політики, товарних пакетів 

для оптових та роздрібних клієнтів; 

 Систематизація  ATL и BTL активності (розробка та впровадження рекламних 

продуктів, друкованої реклами, участь в тендерах); 

 Робота с контролюючими та дозвільними органами; 

 Управління асортиментною політикою 

 

ЗАТ «Прем’єр - Інторг» -  

Заступник голови правління 

 

06.1995 р. – 08.1997 р. 



Обов’язки: 

 

 Робота з індивідуальними та корпоративними клієнтами; 

 Контроль на усіх ієрархічних рівнях (вертикальні, горизонтальні зв’язки); 

 Контроль фінансових потоків; 

 Управління асортиментною політикою. 

Перебування на території НДР в складі 

ГРВГ 

Фахівець операційно – облікового 

відділу. 

11.1986 р. – 08.1991 р. 

СБМУ «Кременчукспекстрой» 

Начальник відділу кадрів 

08.1984 р. -10.1986 р. 

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ХОББІ 

o Англійська - Базовий рівень 

o Німецька  -   Вільно 

o Польська -   Вільно 

o Українська - Рідна 

o Російська -  Рідна 

o Аналітичний склад розуму 

o Робота на результат 

o Відповідальність 

o Пунктуальність 

o Комунікабельність 

o Оптимізм 

Фітнес, плавання. 

Читання професійної та 

художньої літератури, 

малювання, музика, 

спів. 

 

 

 


