ВІДДІЛ КАДРІВ
впровадження в життя кадрової політики нашої держави,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та керівництва університету.
Супроводження та складання керівних і розпорядчих
документів із кадрових питань, контроль за виконанням взаємних обов’язків, організація взаємин між керівництвом університету та її працівниками згідно з чинним трудовим зако"K
нодавством України — повсякденна робота відділу кадрів.
, .'
На жаль, історія не зберегла прізвища перших керівників
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
кадрової
служби інституту. В архівах знаходяться імена лише
ɜɿɞɞɿɥɭɤɚɞɪɿɜ
тих співробітників, які керували підрозділом починаючи
з 1945 р. Серед них: П. Д. Шутейко (1945–1951), П. Г. Чувпило (1951–1968), Г. М. Сугак (1968–1972), М. Ф. Горюнов
(1972–1977), А. В. Колбасов (1977–2003), В. А. Шемшур
(2003–2012).
Народилася в 1961 р. у м. Харкові. В 1985 р. закінчила
Із 2012 р. і до сьогодні відділ кадрів УкрДУЗТ очолює
ХІІТ за спеціальністю «Промислове та цивільне будівниС. М. Бережна, яка має достатній досвід роботи та професійні
цтво». Проходила курси підвищення кваліфікації з актузнання для виконання покладених на неї обов’язків, здатність
альних питань у сфері трудового законодавства та кадроорганізувати колектив для виконання певних завдань, уміє
вого діловодства в Харківському регіональному інституті
приймати відповідальні рішення.
державного управління Національної академії державного
Відділ кадрів — це перша й остання інстанція на трудовому
управління при Президентові України та інших установах,
шляху кожного громадянина. Кадровик — головна ланка між
має відповідні свідоцтва та сертифікати.
працівником і роботодавцем. Від його компетенції, людських
якостей, розуміння своєї справи залежить і кадрова політика
в університеті, і кар’єра працівника. Більше ніж 20 років життя
кадровій роботі в університеті присвятили старші інспектори
відділу О. В. Сергієнко та Н. Г. Шишко. Вони професійно та
ідділ кадрів як самостійний структурний підрозділ було
створено одночасно із заснуванням Харківського ексвідповідально виконують свої обов’язки, із щирим почуттям
плуатаційно-тягового інституту інженерів залізничного
ставляться до проблем працівників університету та пенсіонетранспорту в 1930 р. Основне завдання відділу кадрів ВНЗ — це
рів. Молоді фахівці відділу кадрів — В. І. Лисенко, А. М. Глушкова та О. С. Заєць, багато уваги
надають роботі з деканатами та
студентською молоддю вишу,
ведуть ретельний облік контингенту студентів.
Працівники відділу кадрів
нерідко зіштовхуються з юридичними проблемами, діапазон яких
може бути досить широкий — від
необхідності складання правових документів до участі в суді.
Помилки, неправильні дії або
бездіяльність можуть призвести
до великих матеріальних витрат
та інших негараздів. Належне
юридичне забезпечення відділу
здійснює
висококваліфікований юрисконсульт університету
Н. А. Устинова, яка тісно співпрацює з керівництвом та струкКолектив відділу кадрів. Зліва направо: ст. інсп. Н. Г. Шишко, ст. інсп. О. В. Сергієнко, ст. інсп.
Т. С. Савісько, нач. відділу С. М. Бережна, ст. інсп. В. В. Хаіт, інсп. О. С. Заєць, ст. інсп. В. І. Лисенко турними підрозділами УкрДУЗТ.
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