
Про стан фінансування Державного архіву Сумської області 

на  2021 рік 

 

 Згідно з Лімітною довідкою про бюджетні асигнування на 2021 рік 

Державному архіву на утримання передбачено по загальному фонду 

державного бюджету 5 973,1 тис. грн., в т.ч. на оплату праці – 4 102,8 тис. грн. 

(що лише на 55,5 тис. грн. більше 2020 року). 

 За попередніми розрахунками даний фонд оплати праці достатній для 

забезпечення обов’язкових виплат: для державних службовців – посадовий 

оклад, ранг, вислуга; для працівників оплата праці яких здійснюється  

відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) - оклад, вислуга та 

здійснення доплати до рівня мінімальної заробітної плати, яка на 2021 рік 

відповідно до Закону України Про Державний бюджет України на 2021 рік 

становить 6,0 тис. грн. Разом з цим доведений фонд розраховано на виплату: 

державним службовцям грошової допомоги у розмірі середньомісячної 

заробітної плати при наданні щорічної основної відпустки, згідно Закону 

України Про державну службу, не державним службовцям, згідно Постанови 

КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298 матеріальної допомоги на оздоровлення, в 

сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. 

При цьому, слід зазначити, що відповідно до ст.26 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» у 2021 році для всіх категорій 

працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, 

що діяли на 1 вересня 2020 року. Тобто посадові оклади працівників архіву у 

2021 році встановлюються на рівні 2020 року.  

  Поряд з цим згідно кошторисних призначень на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв по загальному фонду передбачено 838,4 тис. грн., на 

оплату послуг (крім комунальних) – 106,0 тис. грн., з яких 7,2 тис. грн. на 

функціонування системи електронного документообігу, на придбання товарів -

23,2 тис. грн.  

По спеціальному фонду на 2020 рік Держархіву затверджено 

150,0 тис. грн., з яких (з урахуванням внесених змін) на оплату комунальних 

послуг затверджено 42,0 тис. грн., придбання товарів – 10,0 тис. грн., оплату 

послуг (крім комунальних) – 68,0 тис. грн., видатки на відрядження – 4,0 тис. 

грн., та 23,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування. 

 Таким чином доведений кошторис на утримання установи забезпечує 

Держархів коштами на оплату праці, оплату комунальних послуг, та  надає 

можливість укласти договори на отримання обов’язкових щомісячних послуг, а 

саме: охорони приміщень, технічного обслуговування та цілодобового 

спостереження за охоронно-пожежною сигналізацією, технічне обслуговування 

електрообладнання, послуги зв’язку. 
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  При цьому, особливу увагу слід звернути (на що зосереджено увагу й в 

листі Сумської обласної державної адміністрації від 13.01.2021 № 01-19/395 

«Про бюджетні асигнування на 2021 рік») на нерівномірності помісячного 

розподілу бюджетних асигнувань, особливо на оплату комунальних послуг. 

Таким чином, виникає необхідність економії та раціонального використання 

енергоносіїв особливо протягом 1-го півріччя 2021 року. 

 

 

Начальник фінансово-господарського  
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