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Н

ародилася 14 червня 1970 р. Корінна запоріжанка, різних інстанцій, тому їй знадобилися знання в галузі юриіз великою шаною ставиться до рідної землі та лю- спруденції. З цією метою А. А. Вагилевич вступила до Гуманідей, котрі, як і вона, працюють задля добробуту За- тарного університету «ЗІДМУ». В 2004 р. освоїла спеціальність
порізького краю. Сила духу та міцність характеру Антоніни «Правознавство» та стала фаховим юристом. У 2012 р. отриАнатоліївни почали формуватися ще в дитинстві. Вона за- мала кваліфікацію «магістр державного управління», закінвжди знала чого прагне та докладала максимум зусиль для чивши Дніпропетровський регіональний інститут державного
досягнення поставленої мети.
управління Національної академії державного управління
Вибір професії не був для дівчини складним питанням, при Президентові України.
адже ще змалечку вона розуміла, що точні науки — це її поПерші кроки кар’єрними сходинками Антоніна Анакликання. Маючи математичне мислення, тяжіла не до ху- толіївна зробила в 1993 р. на Запорізькому виробничому
дожньої творчості, а до точних розрахунків. Саме тому після об’єднанні «Радіоприлад», де спочатку працювала бухгалтезакінчення школи А. А. Вагилевич вступила до Запорізького ром, а потім очолила цей напрям роботи, ставши головним
торгівельного технікуму, обравши спеціальність «Бухгал- бухгалтером. У 1996 р. з’явилася можливість змінити свій
терський облік в торгівлі». В 1989 р. отримала диплом бух- професійний вектор – А. А. Вагилевич запропонували спрогалтера, який став тільки початком її освітянського шляху. бувати себе в податковій сфері. Вона не відмовилася і не
Вона не хотіла обмежувати свою подальшу професійну діяль- шкодує про це. З цього моменту і до сьогодні працює у фісність тільки бухгалтерією, адже цікавилася більш масштаб- кальній службі України. Обіймала різні посади в територіними процесами, які формують світову економіку. Для того, альних органах ДФС Запоріжжя – від головного державного
щоб у них вільно орієнтуватися, без фахових знань не обі- податкового ревізора-інспектора до начальника державної
йтися. Антоніна Анатоліївна вирішила здобути економічну податкової інспекції. В 2016 р. у період реорганізації фісосвіту. Вона мала обирати між київськими та харківськими кальної служби, Антоніна Анатоліївна працювала першим
вишами, адже в Запоріжжі до того часу жоден із навчальних заступником начальника Запорізької об’єднаної державної
закладів не мав профільної спеціальності. Однак, як вважає податкової інспекції, а згодом стала її начальником.
А. А. Вагилевич, сама доля підтвердила правильність її ви13 червня 2017 р. А. А. Вагилевич було призначено
бору майбутньої спеціальності. Започаткування економіч- заступником начальника Головного управління Державної
ного факультету в Запорізькому державному університеті фіскальної служби у Запорізькій області.
відбулося в рік вступу. Вона стала однією з перших його виПрофесійні здобутки Антоніни Анатоліївни відзначені
пускниць, закінчивши в 1994 р. спеціальність «Бухгалтер- Запорізькою обласною радою: Подякою «За заслуги перед Заський облік» та здобувши диплом економіста.
порізьким краєм» та орденом ІІІ ступеня «За сумлінну працю,
Антоніна Анатоліївна з вдячністю пригадує ті часи, адже високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціколектив викладачів новоствореного факультету заклав надій- ально-економічний розвиток Запорізької області». А. А. Вагиний фундамент подальшого професійного розвитку студентів. левич завжди вимоглива як до себе, так і до оточуючих і вважає,
З особливою повагою А. А. Вагищо робити свою справу треба добре
левич ставиться до Валентини Геабо не братися за неї взагалі.
оргіївни Гончарової — доцента
Сьогодні вона не має наміру
кафедри обліку та оподаткування,
зупинятися у власному розвитку,
канд. наук. з держ. упр., яка власадже впевнена в тому, що життя ціним прикладом надихала студенкаве лише тоді, коли людина вдотів та пробуджувала жагу до знань.
сконалюється. «Не треба прагнути
Але і на цьому Антоніна Анабути кращим за інших, треба натоліївна не зупинилася. Вже
магатися бути краще себе вчорашобіймаючи відповідальну понього» — це основний принцип,
саду, вона повинна була відстояким керується Антоніна Анатоліювати інтереси держави в судах
ївна в повсякденному житті.
Робоча зустріч з колективом
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