
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

15.01.2021                                             Суми                                                № 4-ОД 

 

 

Про план заходів з погашення кредиторської 

заборгованості  та зменшення обсягу 

дебіторської заборгованості Державного 

архіву Сумської області у 2021 році   

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 

року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)  

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити План заходів з погашення кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів  загального та  спеціального фондів державного бюджету, а 

також зменшення обсягу дебіторської заборгованості у 2021 році (додається). 

2. Фінансово-господарському відділу Держархіву Сумської області 

забезпечити виконання Плану заходів.  

 3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного архіву Сумської 

області від 10.01.2020 № 3-ОД «Про план заходів з погашення кредиторської 

заборгованості  та зменшення обсягу дебіторської заборгованості Державного 

архіву Сумської області у  2020 році». 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                  Юрій  ОЛІЙНИК 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного архіву  

Сумської області 

15.01.2021 №  4-ОД  
 

 
ПЛАН 

заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів  загального 

та  спеціального фондів державного бюджету, а також  зменшення обсягу  

дебіторської заборгованості у 2021 році 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 
 

1 2 3 

1. 

 

Оперативно управляти відкритими бюджетними асигнуваннями, 

зокрема спрямовувати залишки невикористаних асигнувань в першу 

чергу на погашення кредиторської заборгованості 

Протягом 

року 

2. Вживати заходи щодо перерозподілу бюджетних асигнувань між 

кодами економічної класифікації видатків в межах затверджених 

кошторисних призначень  з метою спрямування їх на погашення 

кредиторської заборгованості та недопущення в подальшому її 

утворення 

Протягом 

року 

3. Понадпланові надходження до спеціального фонду  спрямовувати  в 

першу чергу на погашення  кредиторської заборгованості 

Протягом 

року 

4. Забезпечити своєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань в органах 

Державної казначейської служби України в момент виникнення 

кредиторської заборгованості 

Протягом 

року 

5. Забезпечити проведення інвентаризації розрахунків (складати акти 

звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами) з метою  звірки 

обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, термінів їх 

погашення 

Протягом 

року 

6. Не допускати виникнення кредиторської заборгованості при 

проведенні розрахунків із заробітної плати працівників та при сплаті 

податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету 

Протягом 

року 

7. Посилити контроль за своєчасним списанням кредиторської 

заборгованості, строк позовної давності якої минув  

Протягом 

року 

8. Вживати всі необхідні заходи щодо своєчасного отримання від 

постачальників товарів (робіт, послуг) первинних документів, що 

підтверджують виникнення фінансового зобов’язання, в т.ч. 

обумовлення в договорах  строків надання таких первинних 

документів з метою оптимізації та своєчасного здійснення 

розрахунків 

Протягом 

року 

9. Забезпечити недопущення утворення  небюджетної  кредиторської 

заборгованості 

Протягом 

року 

10. Розробляти графіки погашення кредиторської заборгованості. Щомісяця 

11. 
За результатами фінансової та бюджетної звітності проводити аналіз 

стану дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Протягом 

року 

 

 

Начальник фінансово-господарського  

відділу – головний бухгалтер                                                      Тетяна  ШЕВЧЕНКО 
 


