УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

БУХГАЛТЕРІЯ

Б

ухгалтерія Уманського
національного університету садівництва є
самостійним структурним підрозділом, діяльність якого полягає в забезпеченні ведення
бухгалтерського обліку, складанні кошторисів і фінансової
звітності університету, здійснення заходів щодо надання
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансоЛИСА
вий стан навчального закладу,
Наталія
здійснення контролю за веВолодимирівна
денням касових операцій, раГоловний бухгалтер
ціонального й ефективного
використання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.
Протягом усієї історії існування Уманського НУС
до колективу бухгалтерії входили та нині входять висококваліфіковані співробітники, які професійно,
з відповідальністю та сумлінно ставляться до своєї
роботи.
Нині головним бухгалтером працює канд. екон.
наук, доц. Н. В. Лиса.
Бухгалтерія є важливою ланкою в організації фінансово-господарської діяльності Уманського НУС. Завдяки
правильній організації бухгалтерського обліку університет як установа вже багато років не має заборгованостей
із заробітної плати, стипендій, комунальних платежів.

Своєчасно проводять всі розрахунки, що дає змогу забезпечувати на високому рівні фінансово-господарську діяльність університету.

Колектив бухгалтерії. Зліва направо: перший ряд:
пров. бух. А. П. Сурженко, пров. бух. О. В. Музиченко,
голов. бух. Н. В. Лиса, пров. бух. І. В. Соловйова,
бух. В. В. Нагнибіда, пров. бух. Л. М. Погрібняк;
другий ряд: бух. О. І. Черниш, пров. бух. Л. В. Панченко,
пров. бух. Г. Г. Антонова, заст. голов. бух. В. І. Вінник;
третій ряд: пров. бух. Л. І. Франчук, пров. бух. С. В. Білозуб,
пров. бух. А. П. Рудницька, пров. бух. С. П. Гладка,
пров. бух. І. В. Баранюк

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Ю
ЯКИМЕНКО
Тетяна Сергіївна
Начальник відділу

ридичний відділ
Уманського національного універ
ситету садівництва є структурним підрозділом університету
і функціонує з 2012 р. До початку створення юридичного відділу в університеті
працювали
юрисконсультами С. Г. Комар, В. І. Бурлака,
С. С. Каленська.
З 2019 р. юридичний відділ

неухильне дотримання актів законодавств, інших нормативних документів працівниками університету під
час виконання покладених на них посадових обов’язків.
Відділ надає правову допомогу студентам і працівникам
університету, які потребують соціального та правового
захисту.

Уманського національного університету садівництва очолює
Т. С. Якименко. Нині у відділі
працюють З. П. Білошкурська та Б. В. Гейко.
У своїй діяльності юридичний відділ Уманського
НУС керується Конституцією України, законами України, міністерств і відомств, наказами та розпорядженнями ректора Уманського національного університету
садівництва, Статутом університету та Положенням
про юридичний відділ.
Основними завданнями відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та
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Колектив відділу. Зліва направо: пров. юрискон. З. П. Білошкурська,
нач. юридичного відділу Т. С. Якименко, пров. юрискон. Б. В. Гейко

