Фінансово-економічна діяльність за 2015 рік
Сіверсько-Донецьке БУВР є державною неприбутковою бюджетною
організацією з правом надання платних послуг.
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в
установах Держказначейства, в інших банках рахунків відкритих не має.
Валютних та інших поточних рахунків в установах банків СіверськоДонецьке басейнове управління водних ресурсів не має.
Станом на 01.10.2016 до складу Сіверсько-Донецького БУВР на правах
структурних підрозділів, які не мають статус юридичної особи, входять:



Харківське регіональне управління водних ресурсів;
Луганське регіональне управління водних ресурсів.

Права і обов’язки підпорядкованих управлінь визначаються їх
положеннями, які затверджуються начальником басейнового управління.
Заробітна плата в Сіверсько-Донецькому БУВР виплачується
відповідно до чинного законодавства. Заборгованості з виплати заробітної
плати за 2015 рік не має.
Фактичні видатки звітного періоду по КПКВ 2407050 «Експлуатація
державного водогосподарського комплексу та управління водними
ресурсами» (загальний фонд) складають 6 021 521,77 грн. Всі видатки
проводились згідно затверджених кошторисних призначень.
Дебіторська заборгованість в басейновому управлінні по КПКВ
2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та
управління водними ресурсами» (загальний фонд) станом на 01.01.2016
становить 4856,69 грн. Дана заборгованість виникла у зв’язку з придбанням
періодичних видань на 2016 рік.
Кредиторська заборгованість в басейновому управлінні по КПКВ
2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та
управління водними ресурсами» (загальний фонд) станом на 01.01.2016
відсутня.
Фактичні видатки по КПКВ 2407050 «Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»
(спеціальний фонд) за звітний період складають 616 433,71 грн. Всі видатки
проводились згідно затверджених кошторисних призначень.

Кредиторська та дебіторська заборгованості в басейновому
управлінні по КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського
комплексу та управління водними ресурсами» (спеціальний фонд) станом на
01.01.2016 відсутні.
Кредиторська заборгованість з надходжень за спеціальним фондом на
звітну дату становить 124 416,53 грн., у порівнянні з початком року вона
зросла на 45 530,82 грн., в кінці звітного періоду проведена проплата
підприємствами за послуги, які будуть надані у наступному звітному періоді.
Протягом поточного року басейновому управлінню по КПКВ 2407050
(спеціальний фонд) надано благодійну допомогу на суму 67 067,65 грн., у
вигляді:
- кондиціонера – 5 048,98 грн.
- батометра Молчанова ГР-18 – 25 965,00 грн.
- мультиметра гідрологічного – 36 053,67 грн., що відображено у
формі 4-2д.
На 2015 рік для Сіверсько-Донецького басейнового управління водних
ресурсів виділено ліміти фінансування в розмірі 200 000,00 грн., по КПКВ
2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, в тому числі р. Тиса у Закарпатській області» за
рахунок загального фонду на виконання техніко-економічного обґрунтування
«Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану
р. Сіверський Донець у Харківській, Донецькій та Луганській областях».
На основі договору від 11 грудня 2013 року, укладеного з Державним
регіональним проектно-вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп»,
та додаткової угоди від 27 жовтня 2015 року, вище вказані роботи виконані
на 50 000,00 грн. у звітному періоді, крім того 150 000,00 грн. склала
кредиторська заборгованість 2014 року.
Для реалізації заходу, передбаченого розпорядженням голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 22.05.2015 № 216 «Про затвердження Програмних заходів обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік», а саме
для проведення конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» та науковопрактичної конференції «Сіверський Донець – спільна справа влади і громади»
виділено грошові кошти в сумі 79 500,00 грн., які було освоєно у жовтні
звітного року в повному обсязі.

Також у грудні 2015 року на «Розробку проекту організації
автоматизованого посту контролю кількісних та якісних показників води у
створі р. Сіверський Донець, с. Райстародубівка, 510 км» виділено
329 638,78 грн.
Станом на 30.11.2015 між Сіверсько-Донецьким басейновим
управлінням водних ресурсів та ДП «Східноукраїнский екологічний
інститут» укладено договір від 30.11.2015 № 046-2015/3015 на
виконання розробки робочого проекту «Організація автоматизованого
посту контролю на р. Сіверський Донець, с. Райстародубівка, Донецької
області, 510 км» на загальну суму 329 638,78 грн.
Вартість робіт складає:
- у 2015 році – 225 048,24 грн.;
- у 2016 році – 104 590,54 грн.
Відповідно до вищезазначеного договору, розрахунки у 2015 році
здійснювались поетапно: передплата у розмірі 30% від загальної вартості
робіт у 2015 році в сумі 67 514,47 грн., остаточна сума – 157 533,77 грн.
Сума, передбачена на 2016 рік, буде освоєна протягом І кварталу
поточного року.
На спец. рахунок Сіверсько-Донецького БУВР разом зі структурними
підрозділами за звітний період надійшло 658 824,18 грн., в т.ч.:
Басейнове управління – 338 110,93 грн.;
Харківське РУВР – 262 348,52 грн.;
Луганське РУВР – 58 364,73 грн.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік»
мінімальна заробітна плата з 1 січня 2015 року встановлена в розмірі 1218
гривень, з 1 вересня – 1378 гривень.
У звітному році спостерігався ріст середньої заробітної плати
в цілому по басейновому управлінню по загальному фонду з 2725,00 грн.
(на початок року) до 3460,00 грн. (на кінець року), та з урахуванням
спец. фонду середня заробітна плата зросла з 2728,00,0 грн. на початок
року до 3846,00,00 грн. на кінець року, що пояснюється значним ростом
розміру індексації грошових доходів працівників.
З метою прозорого та ефективного витрачання державних коштів, а
також запобігання корупції, завдяки громадському контролю та

розширенню кола постачальників за договорами, які укладаються без
проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про
здійснення державних закупівель» (зі змінами) від 01.06.2010 № 2289-VI
та з метою виконання листа Держводагентства України від 27.05.2015
№ 2883/4/11-15, в басейновому управлінні було створено постійно діючу
комісію, яка відповідальна за проведення електронних закупівель, а також
затверджено Примірне Положення про порядок придбання товарів у рамках
пілотного проекту щодо впровадження систем електронних закупівель
Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів та форму
заявки на проведення електронних закупівель, згідно наказу СіверськоДонецького БУВР від 08.06.2015 № 54 «Про створення комісії, яка
відповідальна за проведення електронних закупівель Сіверсько-Донецького
басейнового управління водних ресурсів».
Починаючи з червня 2015 року, в системі електронних закупівель було
розміщено 25 оголошень. За 24 оголошеннями закупівля не відбулась.
За одним оголошенням відбулись торги та було визначено переможця
закупівель – ТОВ «Дніпроавтозапчастини», з яким укладено договір про
закупівлю автотранспортних запчастин від 13.10.2015 № 222 (загальна
сума 6800,00 грн.). Проте після отримання товару через «Нову пошту»
виявилося, що автотранспортні запчастини не відповідають найменуванню
товару, який заявлено в оголошенні та зазначено у видатковій накладній.
В результаті цього автотранспортні запчастини було відправлено
постачальнику.
В зв’язку з вище зазначеним та керуючись листом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 13.08.2015 № 3302-05/26761-06
«Щодо інформування стосовно пілотного проекту щодо впровадження
процедури електронних закупівель товарів», комісією, яка відповідальна за
проведення електронних закупівель, було прийнято рішення до моменту
прийняття необхідних нормативно-правових актів для масштабної реалізації
закупівель через електронну систему, правила яких будуть регламентуватися
Законами, призупинити в басейновому управлінні проведення електронних
закупівель.
В басейновому управлінні створено постійно діючий комітет з
конкурсних торгів.

Відповідно до Закону України від 10.04.2014 № 1197-VIІ «Про
здійснення державних закупівель» ст. 2, за підсумками конкурсних торгів
комітетом з конкурсних торгів басейнового управління:
за переговорною процедурою закупівлі 13.03.2015 укладено
договори про закупівлю теплової енергії за державні кошти на загальну суму
371 464,24 грн.
Касові витрати за підсумками 2015 року склали 339 995,17 грн.
- за процедурою запиту цінових пропозицій 28.04.2014 укладено
договори про закупівлю паливно-мастильних матеріалів на загальну суму
229 350,00 грн.
Касові витрати склали 120 789,50 грн.
З метою врегулювання соціально-трудових відносин між
роботодавцем та профспілковим комітетом 23 квітня звітного року було
укладено колективний договір строком на 2015-2017 рр.
Протягом звітного періоду значна увага приділялась виплаті
заробітної плати у строки, які визначені колективним договором. В 2015
році проводився аналіз фінансово-економічної діяльності, фінансування
першочергово спрямовувалось на погашення кредиторської та недопущення
дебіторської заборгованостей з дотриманням вимог чинного законодавства
України.

