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Про стан використання бюджетних коштів Державним комітетом
архівів України та центральними державними архівними установами
у 2008 році
Заслухавши і обговоривши інформацію заступника Голови
Держкомархіву Музичук О.В. про стан використання бюджетних коштів
Державним комітетом архівів України та центральними державними
архівними установами у 2008 році, колегія відзначає, що Законом України
“Про Державний бюджет України на 2008 рік” Держкомархіву, як головному
розпоряднику коштів, за п’ятьма бюджетними програмами були передбачені
бюджетні призначення на загальну суму 106 077,9 млн. гривень за такими
бюджетними програмами:
6111010
Керівництво та управління у сфері архівної справи
6111020
Прикладні розробки у сфері архівної справи
6111030
Архівна справа
6111040
Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних
репресій
6111810
Реконструкція комплексу споруд центральних державних
архівних установ.
За останні два роки обсяги бюджетних призначень загального фонду
державного бюджету на фінансування видатків Держкомархіву та
центральних державних архівних установ зросли з 31,8 млн. грн. у 2007 році
до 49,1 млн. грн. у 2008 році, тобто в 1,5 рази.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” за
Держкомархівом було закріплено контроль за виконанням бюджетної
програми КПК 6111040 “Пошук і впорядкування поховань жертв війни та
політичних репресій”, на яку було виділено 6942,9 тис. грн., що на 1543,5
тис.грн. більше, ніж у 2007 році. Фінансування зазначеної програми
здійснювалося протягом І півріччя, після чого її було переведено під
контроль Українського інституту національної пам’яті.
2008 року вперше серед кодів програмної класифікації видатків
Державного бюджету було зафіксовано заходи з фінансування реконструкції
комплексу споруд центральних державних архівних установ, на що
передбачалося 50 млн.грн. Протягом звітного періоду надане фінансування
було успішно освоєно: побудовано 8 поверхів (з 15-ти) для нового корпусу
ЦДІАК, 4 поверхи корпусу для розміщення новоствореного ЦДАЗУ та
УНДІАСД, розпочато будівництво 3 – поверхового корпусу для розміщення

сучасних читальних залів центральних архівів та корпусу для розміщення
ДЕКС ЦДАУ; здійснено заходи щодо облаштування архівосховищ сучасними
системами кондиціонування, пожежної безпеки, спеціального обладнання для
надійного збереження національної спадщини України.
У розрізі бюджетних програм найбільше (у 2 рази) зросли бюджетні
призначення на здійснення прикладних розробок у сфері архівної справи та
на забезпечення діяльності центральних державних архівних установ (за
бюджетними програмами КПКВ 6111020 та 6111030).
Збільшення обсягів зумовлено в першу чергу збільшенням видатків на
оплату праці: протягом року тричі підвищувався розмір мінімальної
зарплати, було введено ІІІ етап Єдиної тарифної сітки, відбулося підвищення
зарплати державних службовців.
Із загальної суми коштів видатки на утримання та розвиток
Держкомархіву та центральних державних архівних установ було
розподілено таким чином:
25 664,4 тис. грн. становили видатки на оплату праці із нарахуваннями
на зарплату;
1 062,8 тис. грн. – видатки на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв;
72 309,7 тис. грн. – видатки на утримання архівних установ, у т.ч. на
капітальні видатки 12 190,3 тис. грн. та на реконструкцію комплексу споруд
ЦДА 50 млн. грн.
Використання коштів головним розпорядником у 2008 році становило
90,8%. З них, зокрема, найбільш ефективно надане бюджетне фінансування
використали Держкомархів (98,5%), УНДІАСД (99,3%), ДЦЗД (99,6%),
ЦДКФФА (99%), ЦДНТА (99%).
Певне недовикористання асигнувань зумовлено здійсненням заходів на
виконання Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання
негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України”, Указу Президента України “Про додаткові
заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні”, постанов Кабінету
Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 “Про економію бюджетних
коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших
державних органів”, від 26 листопада 2008 р. № 1036 “Деякі питання
організації бюджетного процесу”.
Так, зокрема, на 10% були скорочені видатки на комунальні послуги,
на 20 % - на послуги зв’язку, не використано 386 тис. грн. на здійснення
відряджень, 401 тис. грн. на придбання предметів постачання і матеріалів,
оплату послуг та інші видатки за КЕКВ 1130, та 953 тис. грн. на придбання
обладнання та предметів довгострокового користування за КЕКВ 2110. Не
вдалося здійснити запланований капітальний ремонт у ЦДІАЛ, що також
пояснюється неможливістю отримання проектно-кошторисної документації
на реконструкцію споруди-пам’ятки архітектури.
Дебіторська заборгованість на 01.01.2009 року складала 48 480 грн. та
була утворена у зв’язку із заборгованістю Фонду соціального страхування з

оплати лікарняних листків, через здійснення авансового платежу за послуги
зв’язку. Утворену дебіторську заборгованість передбачалось погасити у січні
2009 року.
Станом на 01.01.2009 року зареєстрована кредиторська заборгованість:
за КПКВ 6111030 «Архівна справа» у розмірі 252,7 тис. грн., з яких за
КЕКВ 1138 – 1929 грн., за КЕКВ 2110 – 249,8 тис. грн., за КЕКВ 2133 –
1000 грн.;
за КПКВ 6111810 «Реконструкція комплексу споруд центральних
державних архівних установ» - у розмірі 11 097,9 тис. грн.
Кредиторська заборгованість пояснюється не відкриттям фінансування
Державним казначейством України у грудні 2008 року.
Додатковим і нагально необхідним в сучасних економічних умовах
джерелом фінансування архівів продовжували залишатися позабюджетні
кошти.
Центральними державними архівами України від надання платних
послуг було отримано 1,349 млн. грн. Найактивніше у цьому напрямку
працювали ЦДАГО (464,7 тис. грн.), ЦДКФФА (332,2 тис. грн.), ЦДІАЛ
(290,9 тис. грн.).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
2002 р. № 659 надходження від надання державними архівами платних
послуг спрямовувалися на покриття витрат, пов’язаних з виконанням ними
функціональних повноважень, на утримання і ремонт майна архівних
установ, зокрема на оплату праці – 444,9 тис. грн., на поточні видатки – 594,4
тис. грн., на оплату комунальних послуг – 26,1 тис. грн., на капітальні
видатки – 283,3 тис. грн.
Питання надання архівними установами платних послуг розглядалося
на засіданні колегії Держкомархіву, за результатами якого до Кабінету
Міністрів України було подано проект постанови Уряду щодо розширення
переліку платних послуг, що можуть надаватися архівними установами.
Протягом 2008 року Держкомархівом було здійснено перевірки
фінансово-господарської діяльності ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДАМЛМ. Усі
контрольні заходи були результативними, забезпечено усунення виявлених
фінансових порушень.
Також протягом року було здійснено заходи на усунення недоліків,
виявлених перевіркою Рахункової палати України. Зокрема, приведено у
відповідність форми штатних розписів та розстановок центральних
державних архівних установ, розроблено порядок погодження премії їх
керівництву, здійснено розроблення економічних обґрунтувань до
кошторисів установ, затверджено та доведено лімітні довідки.
З метою посилення фінансового контролю з боку Держкомархіву та
забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів
центральними державними архівними установами

колегія вирішує:
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3.

Фінансово-економічному відділу Держкомархіву (В.А.Стадник):
посилити внутрішній фінансовий контроль за законним та
ефективним використання бюджетних коштів Державним
комітетом архівів України та центральними державними
архівними установами;
забезпечити своєчасне подання Держкомархівом та
підвідомчими установами бюджетних запитів на 2010 рік;
з
метою
забезпечення
прозорості
стану
фінансування та використання бюджетних коштів кожного
третього четверга місяця проводити робочі наради начальників
фінансово-економічних відділів центральних державних архівних
установ;
для оприлюднення на сайті Держкомархіву подати
до 27 березня 2009 року відділу інформаційних технологій
(Ю.І.Забеньку) звіт про використання бюджетних коштів у 2008
році;
підготувати для розгляду на колегії Держкомархіву
(після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2009 рік» у травні 2009 року) питання щодо стану
дотримання бюджетного законодавства Держкомархівом та
центральними державними архівними установами;
Директорам центральних державних архівних установ:
посилити контроль за ефективним використанням бюджетних
коштів та здійснити заходи щодо освоєння їх у повному обсязі;
здійснити аналіз причин утворення дебіторської та кредиторської
заборгованості та забезпечити недопущення їх утворення у
поточному році; інформацію про причини утворення
заборгованості подати Держкомархіву до 1 квітня 2009 року.
активізувати роботи щодо наповнення спеціального фонду
державного бюджету, здійснювати залучення спонсорських
коштів;
взяти під особистий контроль дотримання вимог
бюджетного та фінансового законодавства.
Заступнику Голови Держкомархіву України (О.В. Музичук)
розробити документи з питань контрольно-ревізійної роботи
Держкомархіву.
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