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еруючись постановою ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 12 липня 1979 р. № 695
«Про покращення планування і посилення
впливу господарського механізму на підвищення
ефективності виробництва і якості роботи» та наказом Міністерства вищої освіти УРСР від 31 грудня
1980 р. № 683 «Про організацію планово-фінансових
відділів вузів» у складі Київського автомобільнодорожнього інституту з 1 січня 1981 р. було створено
планово-фінансовий відділ. Він налічував п’ять
штатних одиниць: начальник відділу, два старших
економісти та два економісти.
Завданнями відділу є:
– удосконалення системи бюджетного фінансування, фінансування за рахунок спеціального фонду
та благодійних внесків;
– удосконалення нормативної бази, планування
фінансово-господарської діяльності університету;
– забезпечення разом з іншими підрозділами правильного й ефективного використання коштів за
кошторисами університету.
Працівники відділу — це сумлінні, самовіддані
люди, які якісно та своєчасно виконують покладені
на них обов’язки. Завдяки своїм діловим і людським
якостям вони мають великий авторитет і повагу
серед викладачів та співробітників університету.
У відділі з великою вдячністю та шаною ставляться до
своїх ветеранів. Це: провідний економіст НДІ
Г. П. Куницька, яка розпочала трудову діяльність у 1963 р.;
– провідний економіст В. М. Дроздова, яка пропрацювала 38 років у Міністерстві фінансів України
та 16 років — у НТУ;
– провідний економіст Н. І. Сукач, яка віддала роботі в університеті 40 років життя;
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ародилася 9 березня 1937 р. у м. Києві. В 1954–
1958 рр. навчалася в Київському фінансовоекономічному інституті.
Упродовж 1958–1960 рр. працювала бухгалтером
геофізичної експедиції. В 1960–1961 рр. була економістом Української академії сільськогосподарських наук,
у 1961–1964 рр. — економістом Міністерства фінансів
СРСР. З 1964 до 1967 р. В. П. Дідиченко — ст. бухгалтер, економіст-фінансист Хапчайгайської геологогеофізичної експедиції ЯАСР. У 1967–1984 рр. вона
обіймала посаду старшого економіста Інституту
геології Якутського філіалу Академії наук СРСР.
1 листопада 1984 р. Валентина Павлівна призначена начальником планово-фінансового відділу
КАДІ. Із 21 листопада 2003 р. до 16 жовтня 2004 р.
працювала заступником проректора — начальником планово-фінансового відділу НТУ.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»
(2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України (2004).

– В. В. Юркас — економіст І категорії із 16-річним
стажем роботи в університеті;
– провідні економісти Г. О. Правдзіва та Л. Г. Рябоштан, які мають по дві вищі освіти, та провідний
економіст Н. В. Подгорчук — люди, що працюють в
університеті понад десять років;
– Л. В. Кондратенко — економіст ІІ категорії, що
має дві вищі освіти, працювала в інших фінансових
структурах, а з листопада 2013 р. є співробітником
планово-фінансового відділу НТУ.
Більшість працівників планово-фінансового відділу, особливо з числа ветеранів, за багаторічну бездоганну працю, професіоналізм і сумлінне ставлення до
службових обов’язків були відзначені подяками,
грамотами та преміями Міністерства освіти і науки
України та Національного транспортного університету.
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