ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

П Л АНОВ ОФІНАНС ОВ И Й
В ІДДІЛ
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ля ефективного виконання планово-економічної роботи в ІФІНГ у січні 1983 р. було створено планово-фінансовий відділ як один із
важливих структурних підрозділів інституту. Першим його керівником стала А. М. Онуфрак — висококваліфікований фахівець своєї справи, яка пропрацювала на цій посаді понад 30 років. З жовтня 2014 р.
відділ очолює С. Л. Дякун. Також у планово-фінансовому відділі працюють провідні економісти О. І. Савчук, Н. Я. Шулига та Л. І. Бабенко. Всі працівники
мають стаж роботи в університеті понад 20 років. Це
сумлінні, працьовиті люди, які добросовісно та своєчасно виконують покладені на них обов’язки.
Планово-фінансовий відділ розробляє плани та
кошториси доходів і видатків університету, довідки
змін до кошторисів, штатні розписи всіх структурних
підрозділів, визначає вартість платних освітянських
та інших послуг, що надає навчальний заклад, контролює дотримання штатної дисципліни.
Відділ бере участь у роботі комісії з питань матеріального стимулювання працівників університету;
у підготовці проекту колективного договору та контролює виконання прийнятих зобов’язань; спільно
з іншими підрозділами здійснює контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, що надходять на утримання і забезпечення діяльності
ІФНТУНГ, займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів усім співробітникам університету згідно з постановами Кабінету Міністрів
України, наказами відповідних міністерств; здійснює
контроль за змінами посад згідно зі штатним розписом, правильністю встановлення посадових окладів,
надбавок та доплат; проводить аналіз фінансово-господарської діяльності всіх структурних підрозділів за
даними бухгалтерських та статистичних звітів; проводить розрахунки орендної плати за приміщення,
які здаються в оренду, кількості ставок науковопедагогічного персоналу на підставі контингенту тих,
хто навчається; веде облік студентів із числа дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
та здійснює розрахунки на виплату їм допомоги при
працевлаштуванні тощо.; веде облік особового складу
університету; надає консультації з питань організації праці та заробітної плати; контролює дотримання
режиму праці та відпочинку, норм трудового законодавства; складає і своєчасно подає фінансові та статистичні звіти та ін.
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Народилася в 1963 р. у с. Чижівка Звенигородського району на Черкащині. Після закінчення
школи працювала в Івано-Франківському «БудБанку» і навчалася на заочному відділенні Автотранспортного технікуму, який закінчила в 1983 р.
з відзнакою та отримала кваліфікацію «технікплановик». У 1990 р. закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу та отримала кваліфікацію
«інженер-економіст». В ІФНТУНГ працює з 1983 р.:
спочатку — в бухгалтерії, а з 1988 р. — у плановофінансовому відділі. Обіймала посади економіста,
економіста І категорії та провідного економіста.
З 2014 р. призначена на посаду начальника відділу.
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