ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ЦАП
Уляна Володимирівна

ЯКУБОВСЬКА
Євгенія Дмитрівна

Проректор з економіки

Головний бухгалтер

ародилася 22 квітня 1957 р. у с. Озеряни
Борщівського району Тернопільської області.
Протягом 1974–1979 рр. навчалася на економіч
ному факультеті Львівського державного університету
ім. І. Франка.
У 1979–1980 рр. працювала інженеромекономістом
в обчислювальному центрі Львівського виробничого
взуттєвого об’єднання «Прогрес».
З 1981 р. — у Львівському державному медичному
інституті. Пройшла шлях старшого економіста, началь
ника планового відділу (з 1985 р.). У 1997 р. призначе
на на посаду проректора з економіки.
Уляна Володимирівна керує економічним відділом,
який забезпечує ефективне та раціональне використан
ня трудових і грошових ресурсів, що перебувають у роз
порядженні університету; розробляє пропозиції з усіх
питань плановоекономічної діяльності для прийняття
ректором і керівними органами навчального закладу
відповідних рішень; проводить аналіз фінансовогоспо
дарської діяльності всіх структурних підрозділів
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького та вносить пропозиції для
вдосконалення економічної роботи; розробляє заходи
щодо покращення системи соціального захисту, ма
теріального стимулювання, оздоровлення студентів та
співробітників.
Вона здійснює комплексний аналіз господарсько
фінансової діяльності університету, готує пропозиції з
усунення недоліків у витрачанні коштів державного
бюджету для підвищення якості й ефективності підго
товки спеціалістів.

ародилася 14 серпня 1959 р. у с. Великі Глібовичі
Перемишлянського району Львівської області.
Упродовж 1977–1979 рр. навчалася у Львівсько
му фінансовому технікумі (спеціальність «Бюджетний
облік»), протягом 1980–1985 рр. — у Тернопільському
фінансовому інституті («Фінанси і кредит»).
До 1984 р. Євгенія Якубовська працювала економістом
у Львівському обласному фінансовому управлінні, у
1985–1986 рр. — інспектором із кадрів ДЕУ897 Львівсько
го облавтодору, в 1987–1989 рр. — старшим бухгалтером у
Централізованій бухгалтерії бюджетних установ при АПК
у Львівській області.
З 1989 р. — у ЛДМІ. Пройшла шлях старшого бухгал
тера, заступника головного бухгалтера. З 1992 р. працює
на посаді головного бухгалтера університету.
Євгенія Дмитрівна забезпечує організацію роботи
бухгалтерської служби; бухгалтерський облік надходжень
бюджетних та спеціальних (власних) коштів, матеріальних
цінностей, розрахунків із працівниками, студентами,
бюджетом і організаціями, а також раціональне вико
ристання коштів та матеріальних ресурсів для якісного
виконання покладених на університет освітніх, науко
вих і господарських завдань.
Крім цього, вона подає ректору рекомендації щодо
обрання облікової політики та змін до неї з урахуванням
особливостей діяльності навчального закладу, системи
опрацювання облікових даних, зокрема системи і форм
внутрішньогосподарського обліку, правил бухгалтерсько
го документообігу, системи рахунків та регістрів аналітич
ного обліку, контролю за господарськими операціями.
Є. Д. Якубовська інформує керівництво ЛНМУ про фінан
совий стан, результати діяльності і рух коштів університету,
складає достовірну фінансову звітність.
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