залізниці. Коли ж вона у відпустці, то
з її роботою справляється бухгалтер
I-ї категорії балансової групи Галина
Пулик, яка працює в бухгалтерії депо
з 1983 року.
– Полюбити бухгалтерську справу
мене навчила колишній головний бухгалтер Тамара Семченко, яка, так би
мовити, “вдихнула” в мене інтерес до
бухгалтерської справи, – розповідає
Галина Пулик. – Такого завзяття до
роботи вона додала й іншим бухгалтерам, які тоді працювали під її керівництвом. Тож не дивно, що бухгалтерія і
загалом локомотивне депо стали мені
та й іншим бухгалтерам рідним домом.
До того ж маємо гарні умови праці, про
які подбало керівництво депо.
Бухгалтер I-ї категорії Людмила
Вознякевич із 26-річним стажем роботи
очолює підрозділ бухгалтерії депо, який
нараховує заробітну плату, складає статистичну звітність із заробітної плати,
оформляє довідки та інше. Бухгалтер
розрахункового відділу Надія Козак
працює тут найдовше – з 1982 року.
– Іншої роботи собі не уявляю, –
говорить Надія Іванівна. – Бухгалтерія,
депо стали частиною мого життя.

Професія фінансиста, бухгалтера на сьогодні чи не найпопулярніша, адже існування будь-якого підприємства важко уявити без
фахівців бухгалтерської справи.
Від їхньої професійності безпосередньо залежить успіх кожного
виробництва. На підприємствах
нашої залізниці трудиться чимало
високопрофесійних бухгалтерів.
З нагоди Дня бухгалтера наша
розповідь про один з таких
колективів – бухгалтерію
локомотивного депо Львів-Захід.
Сподіваємося, що ця розповідь
допоможе нашим читачам зрозуміти, наскільки нелегким є нині фах
бухгалтера.
Бухгалтерія ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” – це 15 жінок-бухгалтерів, яку от уже два роки очолює
Ірина Корзун. Ірина Ярославівна на
час призначення на посаду головного
бухгалтера мала 10-річний досвід роботи бухгалтером у цьому ж депо, попрацювала у всіх відділах бухгалтерії.
Посаду прийняла від колишнього головного бухгалтера депо Марії Ротарь,
яка вийшла на пенсію.

П’ятнадцять років тому, після закінчення Львівського технікуму залізничного транспорту Ірина Ярославівна
прийшла в локомотивне депо ЛьвівЗахід, у групу оперативно-технічного
обліку. Згодом перейшла працювати
бухгалтером у відділ матеріалів, у
розрахунковий відділ, нараховуючи
заробітну плату деповчанам, у 2006му – у балансовий відділ на облік основних засобів. Керівництво депо помітило в Ірині Корзун задатки доброго
бухгалтера і скерувало її на навчання
до Української державної академії залізничного транспорту, що в Харкові.
Після призначення на посаду Ірина
Корзун поринула в роботу головного
бухгалтера. Відтепер їй потрібно дбати, аби бухгалтери справно проводили
бухгалтерський облік, дотримуючись
єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні”, звичайно, із врахуванням
особливостей діяльності підприємства
і технології обробки облікових даних.
Головний бухгалтер організовує контроль за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вимагаючи при
цьому від усіх підрозділів і працівників
забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання
до обліку первинних документів, також
на основі цих даних робить фінансову
звітність підприємства тощо.
Здобуті знання і досвід ніколи не
бувають марними, особливо, якщо ти
– головний бухгалтер, і відповідаєш
не лише за себе, а за весь колектив.
Кому, як не головному бухгалтеру знати і вміло розподіляти функціональні
обов’язки між фахівцями бухгалтерського обліку, при цьому тримати
на контролі питання виконання поставлених завдань. Тож робочий день
Ірини Корзун розпочинається із планування, на якому, крім поточної роботи,
перед бухгалтерським колективом
ставляться першочергові завдання.
Звичайно, якісь об’єми роботи при цьому відтерміновуються на потім, адже
про загальний стан справ у депо головний бухгалтер дізнається попередньо
на ранковій нараді в начальника депо.
– Наша бухгалтерія – це три основні відділи: матеріальний, розрахун-

ковий та балансова група, в яких працюють бухгалтери із чималим стажем
роботи. Є в нас окремо бухгалтер паливного відділу, адже депо має велику
базу палива, забезпечуючи ним практично всю Львівську залізницю. Із цим
великим об’ємом роботи справляється
бухгалтер Надія Микитин, – розповідає
головний бухгалтер депо Ірина Корзун.
– Без професійних бухгалтерів головний бухгалтер сам мало що зможе,
тому я ціную кожного з працівників.
Із багатьма не так давно працювала
пліч-о-пліч, і добре знаю, хто яку роботу може виконати найкраще. У нашому
колективі панує повне порозуміння,
ми – ефективна професійна команда. Серед “довгожителів” бухгалтерії
– Галина Пулик, Людмила Вознякевич,
Надія Козак, Наталія Гудима, Тетяна
Мартинів, професійний стаж у кожної
30 і більше років праці в депо
У 2008 році наші робочі місця
були автоматизовані програмою бухгалтерського обліку ФОБОС, що дає
можливість точно проводити розрахунки, і, відповідно, полегшує роботу бухгалтерів. Власне, локомотивне депо
Львів-Захід стало одним із перших експериментальних підприємств, на якому
впроваджувалася ця бухгалтерська
програма, розроблена фахівцями інформаційно-обчислювального центру
Львівської та інших залізниць. А згодом
і Укрзалізниця перейшла на єдину систему бухгалтерського обліку ФОБОС.
На запитання, чи кожен охочий
може стати бухгалтером, Ірина Корзун
відповіла:
– Бухгалтер повинен володіти
такими рисами, як відповідальність,
точність в усьому, повинна бути розвинена ділова логіка: спеціальної освіти
недостатньо, щоб стати добрим фахівцем. Тому якщо помічаю у працівників депо бухгалтерські здібності, то в
майбутньому вони працюватимуть у
нашому колективі. На даний час прийому на роботу нема, та якщо у нас
вивільняється місце бухгалтера, воно
порожнім не буває, обов’язково на це
місце готуємо доброго фахівця з числа
працівників депо. На сьогодні комірник
Наталя Комар допомагає бухгалтерії
– виконує обов’язки бухгалтера у відділі матеріалів, справляється практично з будь-якою роботою в бухгалтерії,

тому як тільки в нас з’явиться вакансія,
обов’язково візьмемо її у штат бухгалтерії. Серед працюючих наймолодших
бухгалтерів – Світлана Череньова
– дуже відповідальна працівниця.
За специфікою роботи головному
бухгалтеру доводиться співпрацювати
з різними підрозділами залізниці, і якщо
є повне порозуміння, то працюється
легко. У нас є порозуміння з начальником фінансово-економічного відділу
локомотивної служби Наталією Мороз
та її заступником Ольгою Садкіною, із
заступником начальника фінансовоекономічної служби Наталією Венгрин,
які завжди дадуть вичерпні відповіді
на запитання, що виникають у процесі
роботи. Ніколи не відмовляли нам
у пораді й у відділі методології, в аудиторській фірмі, – продовжує Ірина
Корзун. – Я ніколи не соромилася запитати про те, чого не знаю чи не розумію. Такого принципу дотримуються
й бухгалтери нашого депо: приходять
до мого кабінету і ми радимося, як краще виконати ту чи іншу роботу.
У колективі, особливо у жіночому,
велике значення має мікроклімат, атмосфера. У бухгалтерському колективі
депо, як кажуть, атмосфера здорова.
Бухгалтери працюють у своїх відділах,
щодо головного бухгалтера, то найчастіше йому доводиться працювати
хоча б із одним бухгалтером із кожного
відділу.
– Бухгалтери дуже професійні, відповідальні, сумлінні в роботі і завжди
мене розуміють, – розповідає Ірина
Корзун. – У нашому колективі існує таке
поняття: якщо потрібно, працюємо без
зайвих слів. Ніхто мені в цьому ще не
відмовив. Та якщо до мене звертаються бухгалтери з особистим проханням,
то і я ніколи їм не відмовляю, сама ж
за потреби сідаю й виконую конкретну
роботу. Для мене це звична справа,
адже не так давно сама була виконавцем різних бухгалтерських операцій.
– Чи не шкодуєте, що свого часу
обрали саме цю професію?
– Ні. Ще у школі дуже любила уроки математики. До того ж з дитинства
була відповідальною, у школі проявляла лідерські якості – з першого по
десятий клас була старостою класу.
І ці задатки з роками все повніше
розкривалися, а тепер стали мені у

пригоді. Я не задумувалася над тим,
чому доля привела мене на залізницю,
для мене це було якось само собою
зрозуміло, адже в моїй родині всі працювали в локомотивному депо ЛьвівЗахід. Мій дід Іван Григорович Саляк
був у депо майстром кранового цеху,
бабуся Ольга Іванівна Саляк та мама
Мирослава Іванівна Савка працювали
комірниками в депо. Ще малою інколи
ходила з бабусею і мамою на їхню роботу і було мені тут цікавіше, ніж у дитячому садку. На залізниці – у службі
приміських пасажирських перевезень
– працює і мій чоловік Віктор, він теж із
залізничної родини.
Коли вже стала старшою, то приглядалася, як ведеться складський
облік, мені вже тоді імпонувала точність у роботі. Коли почала працювати
бухгалтером, то завжди прислухалася
до порад досвідчених наставників.
Працювала під керівництвом тодішнього головного бухгалтера Тамари
Семченко, та задатки бухгалтера посправжньому розкрила в мені колишній головний бухгалтер Тетяна Гецко,
яка зараз працює заступником начальника служби приміських пасажирських
перевезень з фінансово-економічних
питань. Фактично Тетяна Олексіївна
привела мене в бухгалтерію, і я вдячна
їй за науку й довіру. Тонкощам бухгалтерської роботи я навчалася і у своєї
попередниці – головного бухгалтера
Марії Ротарь. Завдяки усім цим людям
я сформувалася, як бухгалтер і як організатор. Усім їм щиро вдячна.
Заступник головного бухгалтера
Галина Федорак, яка працює на цій
посаді вже 14 років, має свій чималий
об’єм роботи – це і звітність за угодами, нарахування і звітність за податками та обов’язковими платежами
тощо. Галина Володимирівна за роки
праці в депо освоїла специфіку роботи

У відділі обліку матеріалів
найдосвідченішою є бухгалтер I-ї
категорії Євгенія Хілярська. У її
обов’язки входить ведення обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ),
документальне оформлення руху
ТМЦ, проведення планових і позачергових інвентаризацій, звіти з різних напрямків обліку товарно-матеріальних
цінностей, оформлення оперативної
інформації. Це дуже відповідальна
робота, виконувати яку пані Євгенії
допомагають знання та досвід.
Без бухгалтера важко уявити і
профспілковий комітет найчисельнішого локомотивного депо на залізниці. Упродовж 32 років у профкомі локомотивного депо Львів-Захід працює
бухгалтером Ярослава Войтович.
– Бухгалтер профкому – не лише
бухгалтер, доводиться багато спілкуватися з членами профкому, уміти
вислухати їх, порадити, підказати,
як правильно оформити ті чи інші
документи, – говорить Ярослава
Григорівна. – Роботи бухгалтеру
додається особливо влітку, коли забезпечуємо путівками працівників
депо та їхніх дітей в оздоровчі табори. Бухгалтерської роботи у профкомі не зменшилося, вона зараз
комп’ютеризована і, звичайно, працюється легше.
Розмовляючи з бухгалтерами, переконалася, що робота на залізничному підприємстві для них не лише
фах, але й стан їхньої душі. Ця робота стала їхньою долею, яку вони самі
колись обрали.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
На фото: головний бухгалтер
Ірина Корзун (друга зліва у верхньому ряду) разом із своїм бухгалтерським колективом
Фото автора

У матеріалі “Залізниця витримала ще одне випробування повінню”, опублікованому у газеті “Львівський залізничник” №25 від 9 липня
2010 р., допущено неточність. Замість “майже півстолітній кам’яний
арочний міст не витримав великої кількості води і почав руйнуватися”
необхідно читати “ майже півторастолітній кам’яний арочний міст не
витримав великої кількості води і почав руйнуватися”.

