
 Підсумки роботи фінансово-господарського відділу  

та стан використання бюджетних коштів  

 у Державному архіві Сумської області 

за  2020 рік. 

   

 Відповідно до кошторисних призначень (з урахуванням змін) на 2020 рік Державному 

архіву затверджено по загальному фонду державного бюджету  5 610 200,00 грн., в т.ч. на оплату 

праці – 4 047 300,00 грн., нарахування – 864 500,00 грн., на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв передбачено 658 800,00 грн., 30 600,00 грн. на оплату послуг ,  на придбання товарів – 

9 000,00 грн.. По спеціальному фонду (з урахуванням змін) передбачено 259 254,59 грн., з яких             

39 382,34 грн.  складають видатки на оплату комунальних послуг;  89 764,25 грн. – оплата товарів;  

125 108,00 грн. - оплата робіт і послуг; 3 000,00 грн. – видатки на відрядження; 1 900,00 грн. – на 

оплату навчання; 100,00 грн. – інші видатки. 

Згідно рішення сесії Сумської обласної ради від 26.06.2020 року Державному архіву 

Сумської області  виділено субвенцію з місцевого бюджету державному на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 68 900,00 грн. з яких 21 300,00 

грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання, та 47 600,00 грн. на оплату послуг (крім 

комунальних). Дані кошти було спрямовано на придбання маркованих конвертів та поштових 

марок, ксероксного паперу, а також  на щомісячну оплату послуг з технічного обслуговування та 

цілодобового спостереження за охоронно-пожежною сигналізацією, технічного обслуговування 

електрообладнання, проведення перезарядки вогнегасників та гідровипробування та промивку 

системи теплопостачання, заправку картриджів, технічне обслуговування системи 

кондиціонування тощо. 

Протягом  2020 року було укладено та взято на облік в органах Державного казначейства  на 

придбання товарів, робіт та послуг 82 договори, на збільшення суми договору чи на продовження 

терміну дії договору 34 додаткові угоди.  

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду  склали 5 511 681,20 грн. по спеціальному – 

239 735,75 грн., по спеціальному фонду (кошти субвенції) – 68 900,00 грн.  з них на оплату праці  - 

4 047 300,00 грн., нарахування на оплату праці – 857 219,77 грн., оплату теплопостачання –                     

460 004,00 грн., оплату водопостачання – 6 566,12 грн., оплату електроенергії –  132 476,04 грн., 

вивіз та утилізація ТПВ – 2 807,20 грн.. 

За 2020 рік на придбання матеріалів було витрачено 113 264,48 грн. з яких:    

- 39 986,00 грн. на придбання маркованих конвертів та поштових марок;  

-12.591,00..грн. - на придбання відеокамер, відеореєстратора, матеріалів для                

забезпечення відеоспостереження в читальному залі; 

- 9 000,00 грн. - на придбання вогнегасників;  

- 8 191,56 грн. - на придбання радіаторів опалення; 

- 7 164,00 грн. - на придбання ксероксного паперу;  

- 2 948,10 грн. - на придбання (виготовлення) друкованої продукції;  

- 3 862,90 грн.  - на придбання дезинфікуючих засобів;  

- 1 900,00 грн. - на придбання пірометрів (інфрачервоних термометрів)  

- 2 544,10 грн.  - на придбання миючих засобів; 

- 5 890,00 грн. - на придбання канцелярських товарів;  

- 7 153,06 грн. - на придбання господарчих товарів;  

- 9 977,80 грн. - на придбання електротоварів (прожекторів); 

-    750,00 грн - на придбання засобу КСЗІ; 

- 1 305,96 грн. - на передплату періодичних видань на 2021 рік. 

Оплата послуг (крім комунальних) за 2020 рік склала 196 402,76 грн.  (30 599,00 грн. – по 

загальному фонду,  118 203,76 грн. – по спеціальному фонду, 47 600,00 грн. - по спеціальному 

фонду (кошти субвенції)) з яких: 



- телекомунікаційні послуги – 16 190,09 грн.;  

- послуги охорони – 26 400,00 грн.;  

- технічне обслуговування та цілодобове спостереження за охоронно-пожежною 

сигналізацією – 30 000,00 грн.;  

- оцифрування документів – 18  999,00 грн.; 

- електролабораторні вимірювання електрообладнання – 8 033,22 грн.; 

- встановлення антивірусного забезпечення – 2 376,00 грн.; 

- заправка та регенерація картриджів – 4 524,00 грн.;  

- технічне обслуговування електрообладнання – 28 512,00 грн.;  

- супровід ПЗ «FosDoc»  - 6 000,00 грн.;  

- користування абонентною скринькою –   432,00 грн.;  

- послуги спецзв’язку –  100,80 грн.;  

- технічне обслуговування та поточний ремонт системи кондиціювання – 25 370,00 грн.;  

- поточний ремонт системи теплопостачання – 9 882,73 грн.;  

- перезарядка вогнегасників – 8 063,00 грн.; 

- страхування унікальних документів – 34,50 грн.; 

- гідровипробування системи опалення - 3 010,00грн.;  

- промивка системи опалення – 1 903,00 грн.;  

- повірка пожежного гідранту – 478,43грн.; 

- повірка манометрів – 335,67 грн.;  

- непланове опломбування лічильника води – 1 76,32 грн.; 

- послуги з програмування та консультування програмного забезпечення – 5 582,00 грн.. 
 

Видатки на відрядження  у 2020 році склали – 2 415,37 грн.. 

Станом на 01.01.2021 року   кредиторська заборгованість  в архіві відсутня.   

Додатковим джерелом фінансування продовжують залишатися платні послуги. Протягом 

2020 року на спеціальний рахунок Державного архіву Сумської області надійшло 209 436,29 грн., в 

т.ч. 199 514,29 грн. – за надання платних послуг (за надання довідок, ксерокопіювання документів 

– 118 791,13 грн. , упорядкування документів – 80 723,16 грн.) та  9 922,00 грн. - від реалізації 

макулатури. Залишок коштів на спеціальному рахунку станом на 01.01.2021 склав 53109,86 грн.. 

 Протягом 2020 року працівниками відділу підготовлено та направлено 182 листа, 

обраховано 34 листка непрацездатності,  подано до фонду соціального страхування 20 «Заяв-

розрахунків», 12 «Повідомлень про виплату коштів застрахованим особам», взято на облік 184 

юридичних, 473 фінансових зобов’язань, підготовлено 549 платіжних доручень. Своєчасно 

проводились нарахування та виплата заробітної плати працівникам архіву, реєстрація зобов’язань 

та оплата рахунків за надані архіву послуги.  

Протягом 2020 року працівниками відділу було своєчасно та в повному обсязі подано  

річну, місячну фінансову, бухгалтерську, статистичну, податкову та іншу звітність до Головного 

управління Державної казначейської служби України у Сумській області, до Сумської обласної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів, до Державної податкової інспекції у 

м.Сумах, Головного управління статистики у Сумській області, Фонду соціального страхування. 

 На виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» 

працівниками відділу на єдиному веб-порталі використання публічних коштів «Є-Дата» вносилась  

інформація про обсяги бюджетних призначень, про укладені договори, про кількість закупленого 

товару, робіт та послуг, обсяг платежів за договором, строк дії договору, інформацію про стан 

виконання договорів, з усіма додатками до нього (опубліковано 82 договори, 34 додаткові угоди, 256 

актів виконаних робіт та видаткових накладних на отримання товарів), інформацію про кількість 

службових відряджень та загальний обсяг витрат на них. 

Поряд з цим слід зазначити, що на виконання вимог законодавства України, що регулює 

питання здійснення публічних закупівель, на працівника фінансово-господарського відділу 

покладено обов’язки секретаря тендерного комітету та визначено відповідальним за організацію та 

проведення спрощених закупівель та оприлюднення звітів про договори про закупівлю, укладених 



без використання електронної системи закупівель Державним архівом Сумської області. Таким 

чином  протягом 2020 року працівником відділу - уповноваженою особою було розроблено 

Положення про уповноважену особу (наказ Державного архіву Сумської області від 01.04.2020             

№ 12-ОД), оприлюднено 79 звітів, оформлено 32 протоколи.   

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами) працівниками відділу розроблені та 

тримаються на постійному контролі  накази Державного архіву Сумської області від 10.01.2020 № 2-

ОД «Про затвердження  Планів  заходів  щодо ефективного та раціонального використання 

бюджетних  коштів  та  енергозбереження  в Державному архіві Сумської області у 2020 році», № 

3-ОД «Про план заходів з погашення кредиторської заборгованості та зменшення обсягу 

дебіторської заборгованості Державного архіву Сумської області у 2020 році», № 4-ОД «Про 

підвищення рівня фінансової дисципліни та недопущення втрат бюджету по Державному архіву 

Сумської області  у 2020 році». 

З метою посилення мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи 

працівників Державного архіву Сумської області, у відповідності вимог законодавства, що регулює 

умови оплати праці співробітників архіву, працівниками відділу було розроблено Положення про 

матеріальне стимулювання державних службовців Державного архіву Сумської області  та 

Положення про матеріальне стимулювання працівників Державного архіву Сумської області, не 

віднесених до категорії державних службовців  (наказ Державного архіву Сумської області від 

12.06.2020 № 27-ОД). 

 Прибиральниці архівних приміщень та технік архіву відповідально відносяться до 

виконання своїх посадових обов’язків та підтримують в чистоті службові приміщення та прилеглу 

територію архіву.  

 

 

Начальник фінансово-господарського  

відділу -  головний бухгалтер                                                        Тетяна  ШЕВЧЕНКО                                                  

 

  

 


