
The Nomination Committee presents the following candidate for the Board of
Directors for the UKRFCU Annual Meeting on April 22, 2021.

Номінаційний Комітет рекомендує ннаступного Кандидата до Ради Директовів на 
Загальних Річних Зборах Кредитівки ̀Самопоміч̀, Філадельфія, ПА, 22 квітня 2021 р.

Oxana Radchenko-Holubowsky was born in Khorol, Ukraine. Prior to emigrating 
to the United States in 1994, Oxana was a student of Poltava University. Oxana 
studied at Manor College and then at La Salle University majoring in accounting 
and graduated from both schools with the highest honors (Maxima Cum Laude). 

OOxana is a Manager in the Accounting and Audit Service and SEC & International 
Practice group of Morison Cogen LLP. As a Certied Public Account (CPA) for 18 
years, she advises her clients on nancial, tax and operational matters and works 
closely with management to improve company’s internal control environment 

and accounting practices. She has signicant experience in employee benets pension audits, internal control 
audits and Securities and Exchange Commission nancial reporting.

From 2004 to 2008, Oxana was a member of the Supervisory Committee of the Ukrainian Selfreliance Federal 
Credit Union and for the past twelve years she has been a member of the Board of Directors, serving as 
Secretary and, currently, as Treasurer. Oxana also serves on the Board of Directors of the Ukrainian Community 
Foundation of Philadelphia as President and as Director of External Affairs of the Ukrainian Congress 
Committee of America (Philadelphia branch). 

OOxana is a member of the Pennsylvania Institute of CPAs and the American Institute of CPAs. She is the proud 
mother of two children, Sophia and Andrew.

Oксана Радченко-Голубовська народилася в місті Хоролі Полтавської області. Після закінчення 
середньої школи із золотою медаллю, стала студенткою Полтавського педaгогічного університету на 
факультеті української мови та літератури. Приїхавши до Америки у 1994 році, продовжила навчання в 
Manor College а потім в LaSalle University. Обидва заклади закінчила з найвищими відзнаками. 

ООксана є менеджером у Accounting and Audit Service and SEC & International Practice group of Morison 
Cogen LLP. Працюючи протягом 18 років як Certied Public Accountant (CPA), вона консультує своїх 
клієнтів з фінансовими, податковими та операційними питаннями та співпрацює з керівництвом, щоб 
покращити внутрішній контроль та практику бухгалтерського обліку компанії. Вона має досвід у ревізії 
пенсійних фондів для різних установ, перевірок внутрішнього контролю та фінансової звітності 
Securities and Exchange Commission. 

ЗЗ 2004-го по 2008-ий рік, Oксана була членом Контрольної Комісії Української Федеральної Кредитової 
Кооперативи “Самопоміч” у Філадельфії, а останніх дванадцять років служить членом Ради Директорів, 
очолювала посаду секретаря і на сьогоднішній день очолює посаду скарбника. Оксана належить до 
Ради Директорів Української громадської фундації Філадельфії і є її президентом,  а також директором 
зовнішніх зв'язків Українського Конґресового Комітету Америки ( відділення у Філадельфії).

Oксана є членом Pennsylvania Institute CPA та American Institute of CPAs. Гoрда мама доні Софійки та сина 
Андрійка.


