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ародилася в м. Запоріжжі — потужному промисловому центрі та колисці українського козацтва.
Дитинство і юність, проведені в рідному місті, виховали повагу до праці та закарбували у свідомості образ
міцних і відданих своїй справі людей. Саме такі цінності
стали рушійною силою в житті Юліани Павлівни.
Активна та допитлива з раннього дитинства, вона
швидко опановувала точні науки. Навчання давалося
легко, а приклад і натхнення батьків та вчителів заряджав
енергією для відкриття нових обріїв.
Усвідомлення того, що знання — це ключ, який відчиняє усі двері, спонукало Юліану до навчання та самовдосконалення, які стали її головними життєвими принципами.
Маючи схильність до математичних наук, у 1993 р.
дівчина вступила до Дніпропетровського фінансовоекономічного коледжу. Здобувши в 1995 р. кваліфікацію «бухгалтер-фінансист», вона продовжила навчатися
в Запорізькому державному університеті, після закінчення
якого стала фаховим економістом. У 2008–2012 рр. була
студенткою Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримала
диплом магістра державного управління. В 2016 р. успішно
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук наук з державного управління.
Ю. П. Козаченко ще в юності усвідомила цінність
та швидкоплинність часу, тому не хотіла його марнувати. Вона впевнена, що, маючи досвід практичної діяльності, навчатися легше та приємніше. Саме тому в її
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житті здобуття освіти завжди підкріплювалося отриманням практичного досвіду. Працювати Юліана Павлівна
почала у 18 років. Набуті знання та навички стали в нагоді
вже на першому місці роботи. Працюючи в Міжміському
бюро технічної інвентаризації, Ю. П. Козаченко засвоїла
важливий урок — небайдужість та небуденне ставлення до
роботи є запорукою професіоналізму.
У 1993 р. вона розпочала своє професійне становлення
у новоствореній Державній податковій інспекції України.
Крок за кроком Юліана Козаченко успішно опановувала
нову для себе сферу діяльності.
Пройшовши шлях від податкового інспектора та ревізора до начальника відділу, в 2005 р. очолила Хортицьку
міжрайонну державну податкову інспекцію у Запорізькій області. Згодом обіймала посади начальника ДПІ
у Жовтневому районі, начальника ДПІ у Шевченківському
районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області.
У 2016 р., коли процес реформування фіскальної
служби України набирав обертів, Юліану Павлівну було
призначено начальником Запорізької ОДПІ, до складу
якої увійшли сім відділень. В умовах реорганізації служби,
Ю. П. Козаченко працювала над виконанням інноваційних завдань, забезпечуючи ефективну роботу податкових
органів Запоріжжя.
Професіоналізм і новаторство Юліани Павлівни не залишилися поза увагою керівництва та колег. Так, у 2016 р. її
призначено в. о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області.
На цій посаді вона швидко завойовує прихильність і повагу
громади та бізнесу.
Ю. П. Козаченко має чимало відзнак. У 2016 р.,
згідно з наказом голови Запорізької ОДА, нагороджена
медаллю «За розвиток Запорізького краю» та орденом
ІІІ ступеня «За сумлінну працю, високий професіоналізм,
вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Запорізької області» Запорізької обласної ради.
Крім того, Міжнародний благодійний фонд УПЦ нагородив Юліану Павлівну орденом Покрови Пресвятої Богородиці, відзначивши її особистий внесок у розвиток
благодійництва.
Сьогодні Ю. П. Козаченко є радником податкової та
митної справи І рангу. Вона з гідністю сприймає всі виклики долі, адже вони є джерелом нових можливостей.
Юліана Павлівна впевнена, що немає нічого неможливого,
якщо людина має бажання та прагне змін.
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