Б у х га л т е р і я
ухгалтерія ОДАУ є самостійним структурним підроздіБ
лом, до штату якого входить 10 осіб. Основні завдання
та обов’язки підрозділу:

Іваненко Павло Миколайович — головний бухгалтер.
Народився 17 липня 1975 р. в с. Долинське
Ананьївського району Одеської області. Він здобув три
вищі освіти: у 1997 р. закінчив Одеський державний економічний університет (кваліфікація «магістр з обліку та
аудиту»); в 2004 р. — Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (кваліфікація «магістр державного управління»); в 2013 р. — ОДАУ (кваліфікація «інженер-землевпорядник). Трудову діяльність
розпочав у серпні 1997 р. В університеті працює з грудня
2005 року, на посаді головного бухгалтера — з травня 2006 р.

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;
– відображення в документах достовірної та в повному
обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими
і матеріальними ресурсами;
– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного
подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення
платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань,
достовірного та в повному
обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку
та звітності;
– контроль за наявністю і рухом майна, використанням
фінансових і матеріальних
ресурсів згідно із затвердженими нормативами та
кошторисами;
– запобігання
виникненню
негативних явищ у фінансово-господарській діяльносКолектив відділу: зліва направо: бух. І кат. Т. В. Костенко, заст. голов. бух. Л. С. Руда,
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внутрішньогосподарських
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Планово-фінансовий відділ
ланово-фінансовий відділ виконує такі завдання:
П
планування й організація фінансово-господарської
діяльності університету; участь у поточному плануванні
підготовки фахівців за профілем вищого навчального закладу; складання перспективних і річних проектів планів
праці, кошторисів витрат з усіх видів діяльності університету; забезпечення спільно з бухгалтерською службою та
іншими підрозділами ефективного використання трудових і грошових ресурсів, спрямованих на утримання університету, провадження його господарської діяльності.
Функції відділу: узагальнення пропозицій підрозділів Одеського державного аграрного університету до
складання перспективних і поточних планів прийому,
контингенту та випуску студентів, аспірантів і докторантів; напрацювання спільно з іншими підрозділами
університету для затвердження в Міністерстві освіти
і науки України проектів кошторисів університету; формування спільно з навчально-методичним відділом
штатних розписів університету, розрахунок кількості науково-педагогічних працівників відповідно до контингенту студентів, затвердження в міністерстві штатних
розписів, складання щоквартальних звітів виконання

кошторису та подання їх у Міністерство освіти і науки
України, складання для подання в Головне управління
статистики та Міністерство освіти і науки України щомісячної, щоквартальної та річної звітності про виконання
плану з праці.

Колектив відділу: зліва направо: пров. екон. О. Б. Бойченко,
нач. відділу М. З. Мокан, екон. І кат. В. С. Третяк
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