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Перший заступник голови
Черкаської обласної ради

Н

ародився 6 лютого 1970 р. в с. Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області.
Батько, Петро Іванович, — будівельник, а мати,
Євгенія Кирилівна, — фармацевт.
У школі очолював виробничу бригаду з вирощування
цукрових буряків. У 1987 р. став членом колгоспу «Шевченків край» с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області. Звідти того ж року отримав направлення
на навчання в Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського
господарства».
Колектив у 10 групі, де навчався В. П. Тарасенко, сформувався активний і дуже дружний не лише під час занять,
але й на дозвіллі. Із 21 студента 7 отримали червоні дипломи: І. М. Бабійчук, Ю. О. Геркіял, Л. І. Кисилевська (Киричук), М. І. Кучковський, Ю. П. Макара, В. А. Марченко,
Л. М. Кучковська (Михайленко). Такій згуртованості вихованці завдячують куратору групи Л. П. Мельник. Незабутніми були лекції за основною спеціальністю М. І. Єріна,
Б. П. Дмитрука та А. Ф. Бурика. Ці талановиті педагоги навчали студентів не тільки основ діяльності існуючих колективних сільгосппідприємств, але й знайомили зі світовим
досвідом. Цікаво, що найбільше в пам’яті закарбувалися
навчання на кафедрі механізації, адже до неї необхідно
було йти через мальовничий дендропарк «Софіївка».

На долю студентів групи випала ще одна історична подія: саме їм довелося «виносити» з приміщення інституту
«радянські» комп’ютери, до того ж вони перші, хто почав
працювати на нових ЕОМ.
Традиційно між студентами економічних спеціальностей відбувався КВК, у якому вони брали активну участь. Насичене студентське життя вплинуло і на особисті стосунки
в групі, як результат — п’ять пар одружилися.
Здобувши спеціальність, Валентин Петрович професійну діяльність розпочав у 1993 р. у Державній податковій інспекції в Звенигородському районі на Черкащині, де
молодий фахівець пройшов усі щаблі кар’єрного росту: обіймав посади податкового інспектора, ревізора, начальника
відділу оподаткування фізичних осіб; заступника начальника відділення — керівника групи спеціалістів відділу документальних перевірок фізичних осіб.
Умілого фахівця помітили і запросили на відповідальні
посади у Звенигородській районній державній адміністрації, де упродовж 2000–2010 рр. доручили координувати найвідповідальніші напрями роботи — фінансово-бюджетні та
соціально-економічного розвитку, на посадах начальника
фінансового управління та першого заступника голови.
Згодом почуття новизни і новаторства привело його на
роботу в науково-виробничу фірму «Урожай», де пропрацював з 2010 до 2016 р. Саме під його керівництвом на основі
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новітніх технологій було розпочато роботу над успішним
впровадженням системи обліку землекористувачів.
Із 2016 р. дотепер є першим заступником голови Черкаської обласної ради. Відповідно до службових обов’язків,
він опікується питаннями управління комунальним майном — спільним майном сільських, селищних, міських громад області.
В. П. Тарасенко проводить активну депутатську діяльність не лише як посадовець місцевого самоврядування.
Багато і плідно працює на Звенигородському виборчому окрузі, де його делегували до складу депутатів Черкаської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання
«Черкащани».
Всім цим успіхам у житті та на професійній ниві В. П. Тарасенко завдячує навчанню та здобутим знанням в Уманському національному університеті садівництва.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування у 2017 р.
нагороджений Почесною грамотою Черкаської обласної ради.

Має різноманітні захоплення, однак у вільний час перевагу віддає рибалці та садівництву.
Одружений. Дружина, Валентина Григорівна
(1971 р. н.), — також випускниця економічного факультету
Уманського сільськогосподарського інституту. З 1994 до
2016 р. працювала у Звенигородській державній податковій інспекції. Подружжя виховало сина Петра (1991 р. н.),
який закінчив Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківські процеси та технології».
Зараз обіймає посаду головного бухгалтера Лисянської філії ТОВ «НВФ «Урожай».
Валентин Петрович щиро вітає альма-матер зі 175-річним ювілеєм і висловлює подяку ректорові університету
Олені Олександрівні Непочатенко та всьому професорськовикладацькому колективу за самовіддану працю з підготовки
фахівців аграрної галузі. Переконаний, що університет і надалі продовжуватиме добрі традиції та залишатиметься одним із найкращих закладів системи вищої освіти України,
де студенти формуються всебічно розвиненими особистостями, спроможними збагатити ряди української еліти.

Зустріч випускників 1993 р. через 20 років після закінчення вишу
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