ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бухгалтерська служба

Б

ухгалтерія
Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету
була заснована у 1930 р. У 1930–1940 рр. її
очолював А. А. Марков-Черних, у 1940–1945 рр. —
О. Г. Рохман, у 1945–1965 рр. — Г. І. Зіншан, у 1965–
1968 рр. — В. Д. Долженко. Упродовж 1968–1992 рр.
головним бухгалтером університету працювала
Н. Г. Мітяєва. Із липня 1992 р. її очолює Тетяна Григорівна Скрипник.
У бухгалтерській службі працюють сумлінні, віддані своїй справі люди, які своєчасно та якісно виконують
покладені на них обов’язки. Це висококваліфіковані бухгалтери із вищою освітою, які повсякчас працюють над
підвищенням професійної майстерності. Завдяки своїм особистим та діловим якостям вони мають неабиякий
авторитет та повагу серед співробітників і студентів уні
верситету.
У травні 1981 р. в університеті було створено фінансовий відділ, колектив якого виконує життєво важливі
функції.
Упродовж 1981–1993 рр. планово-фінансовий відділ
очолював С. М. Скороходов.
Із лютого 1993 р. начальником планово-фінансово
го відділу університету була призначена С. І. Комар, яка
здійснювала загальне керівництво роботою з планування та координації фінансово-господарської діяльності
вишу.
Із січня 2013 р. планово-фінансовий відділ очолила Н. І. Чернікова.

СКРИПНИК
Тетяна Григорівна
Головний бухгалтер

Народилася 18 липня 1949 р. у м. Валки Харківської
області. Упродовж 1968–1975 рр. працювала бухгалтером у ХАДІ, потім інженером у науково-дослідному
секторі, з 1981 до 1990 р. — економістом плановофінансового відділу університету. 1 липня 1992 р. була
призначена головним бухгалтером університету.
Т. Г. Скрипник здійснює організацію бухгалтерського обліку за сучасними програмами, очолює та конт
ролює працівників бухгалтерії з усіх видів діяльності університету, спільно з планово-фінансовим відділом
складає квартальні, річні та статистичні звіти. Постійно
підвищує свій професійний рівень.
Тетяна Григорівна — відмінник освіти України, нагороджена почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох ступенів.

Колектив бухгалтерської служби. Зліва направо: перший ряд: пров. бух. НДЧ Н. В. Конєва, пров. бух. В. Р. Крамаренко,
бух. II кат. Н. П. Коломієць, гол. бух. Т. Г. Скрипник, заст. гол. бух. О. С. Мещерякова, пров. екон. Г. І. Мармут,
заст. гол. бух. Н. В. Григорова; другий ряд: заст. гол. бух. з ПФР Н. І. Чернікова, бух. Т. М. Яцька, заст. гол. бух. Ж. В. Скотаренко,
пров. екон. Л. І. Ковальчук, пров. бух. С. О. Шопіна, ст. касир Ю. М. Труфанова, пров. бух. Н. Л. Титаренко,
бух. II кат. НДЧ Т. В. Аболмасова, пров. бух. Л. А. Бекетова, бух. I кат. Г. А. Середа, пров. бух. Т. М. Прядка,
пров. бух. Н. О. Яворська, пров. бух. Н. П. Требухіна, пров. екон. О. С. Ліжевська
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