БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

Д

іяльність бухгалтерії та планово-фінансового відділу
полягає в забезпеченні ведення бухгалтерського обліку,
складанні кошторисів та фінансової звітності університету, здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан університету, здійснення контролю за веденням касових операцій, раціонального
та ефективного використання матеріальних, трудових і фінан!>! 
сових ресурсів. До травня 2016 р. це були окремі підрозділи,
$@ 
а в лютому того ж року, згідно з рішенням Вченої ради, було
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ
створено бухгалтерську службу, шляхом об’єднання бухгалтеɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
рії та планово-фінансового відділу. Бухгалтерська служба складається із трьох основних відділів: матеріального, розрахункового та планово-фінансового. Значна роль у роботі служби
відводиться організації планово-фінансової роботи університету, формуванню штатного розпису, контролю за дотриманням
штатної дисципліни, складанням кошторису.
Народилася 11 липня 1974 р. у м. Харкові. В 1997 р.
закінчила УкрДАЗТ та почала трудову діяльність у тому ж
Упродовж останніх років у бюджетній сфері відбулися знанавчальному закладі. В листопаді 2001 р. переведена на
чні перетворення: змінилося бюджетне законодавство; упровапосаду заступника головного бухгалтера, а з листопада
джено казначейське обслуговування бюджетних коштів та облік
2015 р. виконує обов’язки головного бухгалтера.
зобов’язань розпорядників коштів у системі органів казначейства; створено централізовану модель управління державними
ресурсами через єдиний казначейський рахунок. У 2015 р. впроваджено Національні положення бухгалтерського обліку в державному секторі. Все це кардинально змінює звичайну роботу бухТ. В. Чорна, К. А. Д’яченко, Т. Д. Устиченко, А. І. Бабенко. Більгалтерів та вимагає постійного підвищення їх професійного рівня.
шість фахівців бухгалтерії мають чималий стаж роботи. Понад
Виконання поставлених завдань стає неможливим без авто20 років життя цій справі присвятили С. Ю. Лондон, І. Г. Опаматизованого бухгалтерського та фінансового обліку. Так, у 2011 р.
насенко, І. І. Баранник, Н. Ю. Тимофєєва, О. І. Жигалова,
працівниками бухгалтерії та планово-фінансового відділу зроблена
Н. В. Добровольська, Л. О. Карагаєва, В. І. Дараган, О. О. Сівелика робота для автоматизації робочих місць за програмою «1С:
тайло, О. В. Сорокіна, І. А. Бухун, І. М. Бондар. На заміну доПідприємство», що дало багато можливостей для якісного та ефексвідченим фахівцям зростають молоді кадри.
тивного обліку, а також полегшило роботу співробітників.
Наступним кроком до сучасної
бухгалтерії була реєстрація університету в системі «Клієнт казначейства — Казначейство»,
а також подання звітності за
допомогою програмного забезпечення «М. Е. Doc. IS».
Протягом усієї історії існування університету до колективу бухгалтерської служби входили та нині входять
висококваліфіковані
співробітники, які професійно,
відповідально та сумлінно
ставляться до своєї роботи.
Колектив служби. Зліва направо: перший ряд: екон. М. М. Курілко, заст. голов. бух. С. Ю. Лондон,
Вагомий вклад у роботу
бух. І. І. Луньова, бух. Л. В. Зибіна, голов. бух. О. О. Чумаченко, заст. голов. бух. Г. О. Лемеш,
підрозділу внесли: С. М. Саяекон. Н. П. Голощапова, бух. Н. В. Добровольська, екон. О. О. Бойко; другий ряд: екон.
пін, С. П. Гречко, О. М. Виш- І. В. Кордюкова, інж. В. І. Дараган, бух. І. І. Баранник, бух.О. І. Жигалова, бух. Н. В. Штефан, інж.
някова, Л. О. Гаєнко, Н. Б. Тимофєєва, бух. О. В. Сорокіна, бух. Л. Е. Ярошенко, інж. Н. Б. Попова, бух. Л. О. Карагаєва
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