ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

відділ кадрів

Н

аказом № 45 від 12.03.1941 р. був створений від
діл кадрів зі штатною чисельністю один ін
спектор. Із 21.10.1968 р. наказом № 636 від
21.10.1968 р. була введена посада начальника відділу
кадрів, роботою якого у різні роки керували:
– Віктор Іванович Чернов (1968–1971);
– Федір Федорович Кононов (1971–1976);
НІКІТІН
– Іван Фролович Басенко (1976–1977);
Микола Васильович
– Василь Андрійович Тризна (1977–1992);
Начальник
– Микола Олександрович Тєгай (1992–1995);
відділу кадрів
– Григорій Іванович Коваленко (1995–1996);
– Людмила Юхимівна Бондарева (1996–1999);
– Микола Микитович Колесник (1999–2003);
– Людмила Юхимівна Бондарева (2003–2004);
Народився 23 травня 1955 р. у м. Пермь.
– Микола Васильович Нікітін (з 28.08.2004 р. до цьо
Трудову діяльність розпочав у 1972 р. учнем слюсаря.
го часу).
Кадрова служба — один з основних підрозділів уні
У 1977 р. закінчив вище військове училище в м. Крас
верситету, який вирішує складні питання добору, розста
нодар та проходив військову службу на командноновки та підвищення кваліфікації працівників.
інженерних посадах у військових частинах (у містах
Особлива увага в роботі відділу кадрів приділяється
Нижній Тагіл, Оренбург, Баку, Тернопіль, Харків).
зміцненню договірної та трудової дисципліни.
Упродовж 2002–2004 рр. обіймав посаду начальни
ка режимного відділу ХНАДУ.
Колектив відділу кадрів сьогодні складається
Із 2004 р. виконує обов’язки начальника відді
з професіоналів високого рівня, які успішно справ
лу кадрів Харківського національного автомобільноляються з покладеними на них посадовими обо
дорожнього університету.
в’язками.
Микола Васильович нагороджений почесним зна
Практично всі працівники відділу за сумлінну
ком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом уні
та бездоганну працю за останні п’ять років відзначе
верситету» III ступеня.
ні різними нагородами керівництва м. Харкова та уні
верситету.
Виконання основних функ
цій кадрової служби у період ре
формування всіх ланок життєді
яльності установ освіти і науки
ставить складні завдання перед
колективом відділу кадрів уні
верситету, які виконуються без
доганно.
Зараз у відділі кадрів са
мовіддано працюють: провід
ний інженер Агнеса Карпів
на Мисюра, старші інспектори
Валентина Станіславівна Ва
силенко і Світлана Вікторівна
Касапова, фахівець ІІ катего
рії з обліку персональних да
них Світлана Василівна Іва
нюженко, інспектори Марина
Ігорівна Лубєйнікова, Олена
Миколаївна Макуха, Наталія
Колектив відділу кадрів. Зліва направо: пров. інж. А. К. Мисюра,
ст. інсп. В. С. Василенко, оператор Г. О. Кузнецова, інж. II кат. ВМП С. В. Кіяшко,
Борисівна Перепелиця та опе
нач. відділу кадрів М. В. Нікітін, нач. ВМП М. В. Зінченко, фах. II кат. С. В. Іванюженко,
ратор Галина Олексіївна Куз
інсп. О. М. Макуха, інсп. М. І. Лубєйнікова
нецова.
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