
СПОГАДИ ВЕТЕРАНІВ 
 

У цьому розділі, історію створення та розвитку фінансових органів 

області висвітлюють спогади їх ветеранів , які всю свою трудову діяльність 

присвятили наполегливій, сумлінній та плідній праці на фінансовій ниві.  
 

Федько Володимир Іванович 
 

 Народився в 1941 році в селі Хмелові 
Роменського району. Після закінчення Одеського 
фінансово-кредитного технікуму з 1962 почав 
працювати у фінансовій сфері в Роменському 
райфінвідділі, потім у Сумському обласному 
фінансовому відділі, обласному виробничо-
технічному управлінні зв’язку, поєднуючи роботу з 
навчанням у вищому навчальному закладі. В 1967 
році здобув вищу освіту, закінчивши навчання в  
Київському інституті народного господарства.  

Відповідального працівника з практичним 
досвідом фінансової роботи призначають на керівні 
посади начальника  відділу державних доходів 

Сумського міського фінансового відділу, потім начальника Ковпаківського 
районного фінансового відділу у  м. Суми, які він обіймав з  1969 по 1981 рік.  А з 
1981 по 2002 рік Володимир Іванович  обіймав керівні посади у Міністерстві 
фінансів України та Державній податковій адміністрації України.  

Вісім років Федько В.І. присвятив викладацькій роботі, був доцентом 
Академії муніципального управління. Державний радник податкової служби 
другого рангу. Заслужений економіст України. Автор 20 наукових праць і 
публікацій. Згадуючи свій насичений трудовий шлях на фінансовій ниві, 
Володимир Іванович відмічає: 

«Більшість людей поважного віку схильні згадувати минуле: події, людей, з  
якими жили по сусідству або разом працювали. Тому на правах ветерана 
фінансової служби я дозволю повідомити  окремі події з історії фінансових органів 
Сумщини. 

Вважаю, що важливим фактором участі фінансових органів у відбудовчий 
період після другої світової війни та становленні фінансів були керівники 
фінансових органів. 

У першу чергу згадую керівників фінансових органів, які очолювали втілення 
в життя державної фінансової політики.  

Маленькими «міністрами фінансів» можу назвати завідувачів районними та 
міськими фінансовими відділами області. В 60 роках минулого століття я бував  
майже у всіх фінорганах, особисто знав цих людей, їх характери. Це в основному 



були воїни, які пройшли горнило війни, можливо не мали вищої освіти, але були 
патріотами системи, знали  мету і задачі, за які боролись. Перелік їх обов’язків був 
безмежний. Крім того, кожний завідувач мав ряд доручень райкому партії та 
виконкому. В розпорядженні мав трофейний автомобіль і пару коней.  

У моїй пам’яті виникають імена і обличчя Пащенка  Миколи Петровича -  
керівника  Білопільского райфінвідділу,  Чути Петра Антоновича – завідувача  
Буринським райфінвідділом з 1959 по 1986 рік, Бухолдіна Сергія Петровича- 
очільника Глухівського райфінвідділу з 1964 по 1971 рік, Бондаренка Петра 
Григоровича – завідувача Краснопільським райфінвідділом з 1956 по 1976 рік, 
Цимбала Сергія Антоновича – завідувача  Кролевецьким райфінвідділом з 1959 по 
1985 рік, Юрченка Митрована Никоновича – завідувача Роменським 
райфінвідділом з 1958 по 1963 рік, Стебловцева Михаїла Омельяновича  - 
завідувача Середино-Будським райфінвідділом з 1949 по 1971 рік, завідувачів  
Сумським міськфінвідділом Бохонька Володимира Порфировича з 1960 по 1967 
рік і з 1974 по 1994 рік та Немикіної Анастасії Павлівни, яка очолювала фінансовий 
орган  з 1967 по 1974 рік, Горєлової Галини Іванівни – керівника Шосткинського  
міськфінідділу з 1957 по 1973 рік, Поліщук Ганну Іванівну – очільника 
Конотопського міськфінвідділу з 1971 по 1988 рік. 

Враховуючи організаторські здібності, Бухолдін С.П. був призначений 
головою Буринського райвиконкому, Немикіна А. П.- Ковпаківського 
райвиконкому у  м. Суми.  

Це вже потім з випускників вузів та молоді нового покоління виросли 
завідувачі фінвідділами Сало І.В., Андрейко Л.Н. Корнієнко Г.І. Журавель М.І.,  
Денисенко В.Ф.,Рябуха А.В., Лазоркіна Н.В. Дзиґа Г. А. та інші. 

Тут доречно згадати і завідувача обласним (сільським) фінвідділом з 1963 по 
1964 рік Буракова Миколу Івановича, який до цього часу  з 1961 по 1967 рік був 
заступником керівника обласного фінансового відділу Гордуса М.А. Заступником у 
нього був і  відомий в області фінансист Мазур В’ячеслав Микитович, який в 1974 
році очолив Зарічний райфінвідділ м. Суми. 

Апарат обласного фінансового відділу завжди складався з досвідчених 
спеціалістів, авторитет яких в місцевих фінансових органах, господарських і 
бюджетних організаціях області був високим. 

Безпосередньо впровадження бюджетних і фінансових правил здійснювали 
спеціалісти за посадами економіст та старший економіст. Це були досвідчені 
спеціалісти, які в більшості посвятили цій справі все трудове життя.  

У провідному бюджетному відділі під керівництвом Марії 
Сергіївни Ніколаєнко, яка протягом 23 років його очолювала, 
постійно координуючи питання забезпечення виконання плану 
державних доходів, бюджету області, проведення податкового 
обліку,.  працювали:  Богуш Майя Наумівна, Макаренко, Клавдія 
Федорівна Буйвол Віра Іванівна, Гулько Валентина 



Олександрівна, Карпенко Дмитро Сергійович, Рафалович Соломон Меєрович, 
якого просто називали Семен Миронович. 

Сьогодні молодим спеціалістам важко пояснити, що фіноргани 
контролювали дотримання штатної дисципліни на підприємствах і в організаціях 
всіх форм.. Тобто відслідковували фактичну наявність працюючих в апараті  
управління  порівняно із затвердженим штатним розписом, а також реєстрували 
штатний розпис  державних підприємств.  При виявленні понад штатних одиниць 
за перевитрати зарплати на апарат управління строго карали. Практикувався  
грошовий штраф із зарплати керівника через органи народного контролю. Багато 
років відділом штатної роботи керувала Панасенко Галина Іванівна. Асами 
контролю були зокрема в Сумському міськфінвідділі Поповська Тамара 
Григорівна, яка обіймала посаду начальника відділу, і Горохов Андрій Васильович., 
в Охтирському міськфінвідділі  - Шандиба Володимир Данилович . 

Шандиба В.Д.- героїчна особистість,  учасник війни, 
повний кавалер ордена Солдатської слави, нагороджений 
двома орденами Червоної зірки. Разом з цим, Володимир 
Данилович був  скромний,  ввічливий, і своєї знаменитості 
ніколи не підкреслював. Його трудовий стаж в 
райміськфінвідділах більше 40 років.  На будинку по вулиці 
Фрунзе (тепер Сумська), 3, де він проживав, 22 серпня 2008 
року відкрита меморіальна дошка пам’яті, його погруддя 
встановлене в Охтирці на міській Алеї Героїв, йому посмертно 
присвоєно звання «Почесний громадянин м. Охтирка». 

Кураторами фінансів місцевих, комунальних підприємств і організацій 
довгий час були Марченко Раїса Никанорівна, Петренко Надія Петрівна. У відділі 
фінансування агропромислового комплексу  14  років працювала Шкурина 
Валентина Григорівна, яка потім ще 23 роки була головним спеціалістом, 
заступником начальника відділу Міністерства фінансів республіки. 

Своєю кадровою і професійною стабільністю відзначався відділ державних 
доходів обласного фінансового відділу, який в 1990 році став основою створення 
самостійної державної податкової служби. Про історію цього підрозділу можна 
дізнатись в науково- популярному виданні «Податкова служба України «Події та 

люди». 
 Цим відділом 16 років, починаючи з 1943 року, керував 

Русаков Володимир Пилипович, 1891 року народження. У 
1915 році він закінчив Пінське реальне училище. 
Спеціальність фінансист-економіст здобув на трирічних 
всесоюзних заочних курсах у Москві. З 1917 по 1918 був 
командиром партизанського загону. Під час Другої світової 
війни працював  у фінансових органах м. Саратова 



Починаючи з 1959 року, майже 17 років відділ 
очолював Салін Василь Григорович, 1929 року народження, 
який до цього  майже два роки керував відділом податків і 
зборів. Інтелігентний, молодий спеціаліст був переведений 
до Сумського облфінвідділу з посади ревізора управління 
податків і зборів  апарату Міністерства фінансів УРСР. Вищу 
освіту здобув у 1952 році закінчивши Київський фінансово-
економічний інститут. З 1974 по 1976 роки працював на 
посаді заступника завідувача Сумського облфінвідділу. 

13 років, починаючи з 1971 року відділом керував 
Назаров Микола Дмитрович, 1922 року народження, який до 
цього часу обіймав посаду завідувача райфінвідділу 
Лебединського району. Свою трудову діяльність розпочав у 
1947 році на посаді старшого інспектора податків Донецької 
області. Фанатично відданий справі, він був 
безкомпромісний до недисциплінованості, неякісної роботи, 
нерозуміння державних вимог  податкової політики.  

 
 З червня 1983 по вересень 1986 року посаду 

керівника відділу обіймав  Буйвол  Володимир Олексійович, 
1926 року народження, який закінчив Київський інститут 
народного господарства у 1966 році. У роботі він 
користувався повагою старшого покоління, мав добре 
почуття гумору, але переходив на інтонацію «з металом у 
голосі», коли цього вимагала справа.  
 
  

13 років, починаючи з 1986 року та включаючи 
новостворену податкову службу, відділ очолював Корнієнко 
Геннадій Іванович 1946 року народження, який закінчив 
Харківський державний університет у 1966 році. Його 
трудовий шлях розпочався з посади інспектора, економіста, 
старшого економіста цього відділу. Потім 8 років на керівних 
посадах в інспекції держдоходів Сумського райфінвідділу та 9 
років у фінорганах Камчатської області. 

  
Таке керівне довголіття, на жаль, тепер не практикується. 
 Всі роки планові завдання по мобілізації доходів бюджету область 

виконувала щорічно і щоквартально, крім декількох років при проведенні 
антиалкогольної компанії 1985-1987рр.  



 
Область, як і вся республіка протягом 1969-1989 рр. майже не мала 

недоїмки (тепер це податковий борг) по всіх платежах,  що сьогодні  вважається 
дивним.  

Над цими показниками та 
здійсненням державної 
податкової політики  в ті роки 
працювали ветерани війни та 
праці Єременко К.Т., Жук І .О., 
Попушенко Г.П., Каравай О.І., 
Петренко М.І., Косорез В. С., 
Цепелєв К.Г., Завгородній І.П., 
Білоус А.Й., Щербак Г.К., Гризун 
Н.І., Нечипоренко Л.С., 
Локтіонова В.І. ,Мельник А.С., 
Красильніков А.О.  
Майже всі вони на цьому фото. 

Всім згаданим спеціалістам і просто чуйним людям я особисто щиро 
вдячний за допомогу і сприяння мені в освоєнні  фінансової практики. 

На варті фінансової дисципліни  знаходились контролери-ревізори 
Контрольно-ревізійного управління, яке мало подвійне підпорядкування  Мінфіну 



та керівнику  облфінфідділу.  Тепер це Держана аудиторська служба. Відбір кадрів 
здійснював особисто Луньов Павло Стефанович. Це були  всебічно ерудовані 
спеціалісти, досконало знаючі бухгалтерський облік у всіх галузях, могли вивчити 
технологію виробництва, без чого неможлива якісна ревізія. Кожні два роки 
кожний район і місто підлягали комплексній ревізії. Поява ревізорів КРУ в районі 
викликало хвилювання і страх в тих, хто був нечистий на руку. Професійними 
ревізорами в ті роки були Лапоногов А.М., Несвітайло В.А., Дмитренко, Стрибуль 
М.І.,  Іванов, Шумило М.І., Денисенко В.Ф., Анциферов  та  Гальченко. 

Користуючись можливістю, розповім про деякі епізоди з історії податків, про 
які не згадують автори  підручників та інших видань. 

У 1963 році за рішенням союзних органів працівники державних доходів 
виконали  роботу по оподаткуванню робітників і службовців, крім колгоспників, 
податком на худобу: за кожну другу корову віком понад 9 міс. за ставкою 150 крб., 
за другу свиню/ практично порося/-понад 2 міс.-55 крб, другу козу або вівцю -15 
крб. Мені довелося нараховувати цей податок шляхом подвірного обходу в 
Липовій Долині і 2 сільрадах. Враження неприємні. Люди ховали худобу, було 2 
випадки, коли після оголошення по суті, господарі забивали поросят. Через 2 
місяці цей податок відмінили. 

Через деякий час було союзне рішення про оподаткування прибутковим 
податком громадян, що мали річний доход від підсобного господарства понад 10 
тис.крб. Начальник відділу держдоходів Назаров М.Д. за моєї участі тиждень 
вивчав доходи одного міцного господаря в Глухівському районі. Але оподаткувати 
його не вдалось через недостатність доходів. Пізніше, зрозумівши абсурдність 
такого нововведення, це оподаткування скасували. 

Після другої світової війни в містах була введена реєстрація велосипедів, на 
які встановлювали номерні знаки зі сплатою збору. 

Як і в кожній організації, в облфінфідділі була бухгалтерія, яка крім 
внутрішнього обліку, здійснювала фінансування з обласного бюджету, складала 
зведену звітність про виконання місцевих бюджетів. Цей колектив  багато років 
очолював Крупеник Євген Петрович. Колектив теж був - прямо скажемо - 
багаторічним, а якість обліку була бездоганною.  Також пам’ятаю   Горохову О.О. 
Окремі працівники молодими зустріли серед колег своє кохання і вже сімейними 
дуетами продовжували працювати.: Микола і Надія Петренко, Володимир і Віра 
Буйвол, Євген Крупеник і  Ася Немикіна, Альберт і Клара Мельник, Григорій 
Попушенко і Тетяна Ковирзіна, Андрій і Олександра Горохови. (Доречі, доповнючи 
спогади автора, можна додати до цього списку ще працівників, які знайшли свою 
долю в обласному фінансовому органі вже в пострадянські часи. Це Олександр та 
Алла Литвяк, Олександр та Наталія Кошеленко, Олександр та Олена Кучерови). 

 В 70-80 рр. минулого століття до колективу тоді ще облфінуправління 
прийшли молоді  та нові спеціалісти Олександр Лісовий , Валентина Цвинтарна 
Вячеслав Бондаренко, Микола Хачко, Микола Левченко , Федір Кухно, Михайло 



Мельник, Микола Риженко, Михайло Левенець, Євген Варакута, які швидко 
набрались досвіду і стали керівниками в облфінуправлінні,  державній 
казначейській та податковій службі області та їх підрозділах. 

У незалежній Україні в зв’язку з створенням казначейської і податкової 
служб та проведенням адміністративної реформи значно зменшується роль і 
значення фінорганів у фінансовій системі країни. Але їх роль в економіці держави 
в історичному аспекті має бути збережена. 

Я пропрацював у фінорганах області 16 років і підтримую спробу нинішніх 
фінансистів віддати данину відомим фінансовим  працівникам історичного 
минулого. Я багато дізнався нового з біографії своїх колишніх керівників і колег.       
І тепер ще з більшою повагою згадую їх. 

Хай мій нарис буде маленькою цеглинкою у збереженні історичної пам’яті. 
Надіюсь, що на Сумщині знайдуться бажаючі доповнити  мою розповідь про 
створення та розвиток фінансових органів області». 
 
 


