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Про стан фінансового забезпечення 

Державного архіву Харківської області  

у 2012 році та у I півріччі 2013 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача сектором бухгалтерського 

обліку-головного бухгалтера Державного архіву Харківської області (далі – 

Державний архів) Герасимової І.П., колегія відмічає, що видатки, передбачені у 

Державному бюджеті України на 2012 рік по програмі 7901010 «Здійснення 

виконавчої влади у Харківській області» на загальну суму 2641,2 грн 

спрямовувалися на забезпечення найнагальніших потреб Державного архіву. 

Виділене фінансування не забезпечувало в повному обсязі вирішення 

першочергових проблем життєдіяльності Державного архіву, зокрема, 

здійснення заходів із технічної охорони його приміщень, технічного 

обслуговування систем пожежної сигналізації, пожежної автоматики, послуг 

зв’язку тощо. Фінансування комунальних послуг забезпечувало 70 % від 

загальної потреби. Оплата технічної охорони приміщень Державного архіву, 

технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, пожежної 

автоматики, послуг зв’язку, комунальних послуг здійснювалась за рахунок 

власних надходжень до спеціального фонду державного бюджету. 

Забезпечення потреб Державного архіву в канцелярському приладді, матеріалів 

для господарських потреб, витратних матеріалів для реставраційних робіт на 

90% також проводилось за рахунок коштів спеціального фонду бюджету. 

Надходження коштів на спеціальний рахунок бюджету склало                      

186,5 тис. грн., у тому числі, за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю – 148,6 тис. грн., від оренди майна 

бюджетних установ – 37,5 тис. грн. 

За КПКВ 7901010 «Здійснення виконавчої влади у Харківській області» 

Державного архіву затверджено кошторисом надходжень та видатків на 2013 

рік коштів загального фонду бюджету в загальній сумі 3307,4 тис. грн. Кошти 

спрямовувались на утримання Державного архіву згідно з їх цільовим 

призначенням. 

Першочергові проблеми життєдіяльності Державного архіву, а саме 

видатки на технічну охорону приміщень Державного архіву, технічне 

обслуговування систем пожежної сигналізації, пожежної автоматики, послуги 

зв’язку, матеріально-технічне  забезпечення і в цьому році вирішуються за 

рахунок власних надходжень до спеціального фонду державного бюджету. 
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Враховуючи вищевикладене, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію завідувача сектором бухгалтерського обліку-головного 

бухгалтера Герасимової І.П. про стан фінансового забезпечення Державного 

архіву Харківської області у 2012 році та у I півріччі 2013 року взяти до відома. 

 

2. Завідувачу сектору бухгалтерського обліку-головному бухгалтеру 

Герасимовій І.П.: 

2.1. Посилити внутрішній контроль за законним та ефективним 

використанням Державним архівом бюджетних коштів та забезпечити 

здійснення заходів щодо їх освоєння в повному обсязі. 

      Термін виконання: протягом року. 

 

2.2. Своєчасно готувати пропозиції до Департаменту фінансів Харківської 

обласної державної адміністрації щодо перерозподілу коштів, виділення 

додаткового фінансування для забезпечення розрахунків за комунальні 

послуги, послуги охорони приміщень. 

 

2.3. Забезпечити своєчасне подання бюджетної пропозиції на 2014, в якій 

потреба на утримання Державного архіву буде врахована в повному обсязі. 

 

Термін виконання: серпень 2013 року. 
 

 

 

Головуючий на колегії, 

заступник директора архіву      Л.М. Юдіна 

 

Секретар колегії        О.С. Гнезділо 

 
 
 


