Власюк Алла Володимирівна
Власюк Алла Володимирівна, народилася 06
червня 1973 року у місті Вінниця, Україна.
Громадянка України.
Освіта: повна вища.
З 1991 року по 1996 рік – Київський державний
торговельно-економічний університет, спеціальність
«Облік і аудит». Кваліфікація «Економіст з обліку і
аудиту».
З 2008 року по 2012 рік – Університет внутрішніх
справ України. Спеціальність «Правознавство».
У 2002 році здобула кваліфікацію аудитора
згідно рішення Аудиторської палати України.
У 2015 році здобула кваліфікацію фахівця з питань торгівлі цінними
паперами.
Трудова діяльність:
З 1991 року по 1994 рік – головний бухгалтер Акціонерного товариства
«Львівська товарно-фондова біржа».
З 1994 року по 1997 рік – головний бухгалтер Приватного малого
підприємства науково-впроваджувального бізнес-центру «ЮКОМ».
З 1997 року по 2001 рік – головний бухгалтер Науково-впроваджувального
інноваційного підприємства «Струм».
З 2001 року по 2005 рік – заступник головного директора спільного
українсько-російського підприємства в формі закритого акціонерного
товариства «КМТ».
З 2005 року по 2006 рік – заступник голови правління з фінансових питань
Відкритого акціонерного товариства «Мостобуд».
З 2006 року по теперішній час – генеральний директор Товариства з
обмеженою відповідальністю «Вінницька промислова компанія». Фінансовий
директор Промислової групи «ViOiL».
З липня 2015 року є третейським суддею постійно діючого третейського
суду при асоціації «Правовий центр підприємства».
З серпня 2015 року виконує обов’язки позаштатного радника голови
обласної державної адміністрації з питань взаємодії з банківськими установами
та інвестиційними фондами.
Громадська робота:
2005 рік – Подяка Київського міського голови за вагомий внесок у
відновлення та будівництво шляхово-транспортних споруд та успішне
виконання завдань на будівництві подільського мостового переходу через
р.Дніпро в місті Києві.
Вересень 2013 року – Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого
комітету фінансовому директору Промислової групи «Віойл» за відданість
громадському обов’язку, відповідальність за доручену справу, активну життєву
позицію та плідну співпрацю з міською радою.

Жовтень 2013 року – Почесна грамота Вінницької обласної державної
адміністрації та обласної Ради фінансовому директору Промислової групи
«Віойл» за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток харчової
промисловості, забезпечення населення високоякісною продукцією.
Грудень 2013 року – Почесний знак № 0002 за професійну майстерність та
вагомий
особистий
внесок
у
будівництво
нового
Вінницького
олійноекстракційного заводу.
Липень 2015 року – Грамота за заслуги перед Українським народом від
Верховної Ради України (державна відзнака».
В жовтні 2015 року обрана депутатом Вінницької міської ради 7 скликання.
Безпартійна.
Одружена. Разом з чоловіком Власюком Віталієм Анатолійовичем,
виховують сина Святослава.

