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заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської

ради

Малиш Валентина Іванівна, 1960 року народження, громадянка України,
освіта вища, закінчила Київський інститут народного господарства у 1985 році,
економіст, посадова особа місцевого самоврядування 5-го рангу, має загальний
стаж  роботи  більше  31  року,  державної  служби  та  в  органах  місцевого
самоврядування - 29 років 3 місяці 4 дні. З 01 березня 2011 року по цей  час
обіймає  посаду  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  ради,  директора  департаменту  фінансової  та  бюджетної  політики
Запорізької міської ради.

За  період  роботи  на  цій  посаді  зарекомендувала  себе  сумлінним,
кваліфікованим  та  вимогливим  керівником,  діловим  і  компетентним
спеціалістом,  добрим  організатором.  Володіє  глибокими  всебічними
знаннями  та  уміло  використовує  у  практичній  роботі  законодавчі  акти,
нормативні  документи  з  бюджетно-фінансових  питань.  Високо  розвинуте
почуття обов'язку. У стосунках з підлеглими вимоглива.

На  високому  рівні  забезпечує  організацію  бюджетного  процесу  та
формування  бюджету  міста  Запоріжжя.  Постійно  аналізує  стан  виконання
бюджету міста,  дотримання зобов'язань щодо платежів до бюджету міста на
підприємствах і організаціях незалежно від форм власності, вносить пропозиції
із залучення додаткових надходжень до бюджету.

Очолює комісію з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків і  зборів. Здійснює взаємодію з постійною комісією міської ради з
питань  соціального  та  економічного  розвитку,  бюджетів  та  фінансів,
державними податковими інспекціями у м. Запоріжжі, міськими управліннями
державної  казначейської  служби України  та  органами фінансових інспекцій.
Організовує  та  проводить  семінари  з  фінансових  питань  з  працівниками
бюджетних установ.

Постійно  працює  над  удосконаленням  бюджетного  процесу
міжбюджетних відносин, готує та вносить пропозиції щодо внесення змін до
Бюджетного кодексу України, до законів України «Про Державний бюджет» та
інших законодавчіх актів з бюджетних питань. Спрямовує зусилля працівників
департаменту  на  здійснення  належного  контролю  за  виконанням  доходної
частини  бюджету  та  ефективним  використанням  бюджетних  коштів.  Бере
активну  участь  у  громадському  житті.  Користується  повагою  у  працівників
бюджетних  установ,  господарських  організацій  міста.  Постійно  займається
підвищенням своєї кваліфікації. При виконанні своїх обов'язків добре володіє
державною мовою.

За  вагомий  внесок  у  розбудову  Української  держави  та  зміцнення  її
незалежності Малиш В.І. висловлено Подяку Президента України.



За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у вирішення
соціально-економічних  питань  територіальної  громади  і  розвиток  системи
місцевого самоврядування, високий професіоналізм Малиш В.І. нагороджена
ювілейною медаллю «10 років Незалежності України», Почесною грамотою
Запорізької  обласної  ради,  пам'ятною  медаллю  «За  бездоганну  працю»
Запорізької міської ради, орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» III та
II ступеня Запорізької обласної ради.


