Фінансово-економічна діяльність за 9 місяців 2018 року
Бухгалтерський облік в басейновому управлінні ведеться згідно з Планом рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 31.01.2013 № 1203 та від 29.12.2015 № 1219 «Порядок застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі».
Валютних та інших поточних рахунків в установах банків Сіверсько-Донецьке
басейнове управління водних ресурсів не має.
Дебіторська заборгованість по КПКВ 2407050 Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (спеціальний фонд) з
урахуванням реорганізації Донецького ОУВР (АУП) станом на 01.10.2018 відсутня.
Кредиторська заборгованість по басейновому управлінню по КПКВ 2407050
«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними
ресурсами» (спеціальний фонд) з урахуванням реорганізації Донецького ОУВР (АУП)
станом на 01.10.2018 складає 37 882,58 грн., з неї за доходами – 16 242,78 грн. В порівнянні з
початком року вона зросла на 330,86 грн., в кінці звітного періоду проведена оплата
підприємствами за послуги, які будуть надані в наступному звітному періоді; за видатками –
21 639,80 грн., з них прострочена, яку було перераховано зі спеціального фонду Донецького
ОУВР:
за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2 589,00 грн.;
за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1 694,00 грн..
Заборгованість за послуги з перевезення – 17 356,80 грн.
Дебіторська заборгованість по КПКВ 2407050 Експлуатація державного
водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (загальний фонд) з
урахуванням реорганізації Донецького ОУВР (АУП) станом на 01.10.2018 становить 2
252,14 грн. Означена заборгованість виникла внаслідок передоплати за електроенергію по
гідрогеолого-меліоративному відділу м.Авдіївка.
Кредиторська заборгованість по басейновому управлінню по КПКВ 2407050
«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними
ресурсами» (загальний фонд) з урахуванням реорганізації Донецького ОУВР (АУП) станом
на 01.10.2018 складається із простроченої заборгованості Донецького ОУВР по КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)», та становить – 9 315,18 грн.
Станом на 01.10.2018 у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних
ресурсів існує заборгованість за виплатами допомоги по тимчасовій непрацездатності,
вагітності і пологах на суму 50 719,31 грн.. Лікарняні були нараховані у звітному періоді, але
не надійшли від фонду соціального страхування та не виплачені.
На спец. рахунок Сіверсько-Донецького БУВР разом зі структурними підрозділами за
звітний період надійшло 418,370 тис. грн., що складає 76,5 % від затвердженого плану
(546,455 тис. грн.), в т.ч.:
Басейнове управління – 165,909 тис. грн.;
Харківське РУВР
– 84,083 тис. грн.;
Луганське РУВР
– 41,898 тис. грн.
На виконання наказу Держводагентства України від 20.11.2017 № 146 «Про
реорганізацію Донецької гідрогеолого-меліоративної експедиції» до структури СіверськоДонецького басейнового управління водних ресурсів в апарат було введено гідролеологомеліоративний відділ (м. Авдіївка), гідрогеолого-меліоративну службу (м. Слов’янськ)
ремонтно-експлуатаційну службу (м. Авдіївка), до басейнової лабораторії моніторингу вод
сектор моніторингу вод та ґрунтів (м. Авдіївка). Загалом штатну чисельність басейнового
управління було збільшено на 24,75 шт. од. і вона склала 174,75 шт. од.
На виконання наказів Держводагентства України від 29.01.2018 № 38 «Про
реорганізацію Донецького облводресурсів» та від 29.01.2018 № 39 «Про реорганізацію
Донецького МУВГ» в період з 30.01.2018 по 01.08.2018 проведена реорганізація Донецького
обласного управління водних ресурсів (м. Слов’янськ, пров. Соляний, 6) шляхом приєднання
до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (м. Слов’янськ,

вул. Торська, 35) та реорганізація Донецького МУВГ шляхом приєднання до
Маріупольського МУВГ, що входили до складу Донецького облводресурсів.
Після проведення реорганізації штатна чисельність Сіверсько-Донецького
басейнового управління водних ресурсів склала 508,25 шт. од.
Згідно з наказом Держводагентства від 01.03.2018 № 95 «Про організаційну
структуру Державного агентства водних ресурсів України» (зі змінами), відповідно до
басейнового принципу управління водними ресурсами та наказу Сіверсько- Донецького БУВР
від 23.04.2018 № 58 «Щодо проведення заходів з внутрішньої реорганізації та внесення змін
до структури та штатного розпису Сіверсько-Донецького басейнового управління водних
ресурсів», а також з метою проведення оптимізації структури Сіверсько-Донецького БУВР,
шляхом реорганізації Харківського та Луганського регіональних управлінь водних ресурсів,
штатну чисельність працівників басейнового управління з 15.09.2018 зменшено на
26,5 одиниць та 16,75 одиниць відповідно.
Станом на 01.10.2018 штатна чисельність Сіверсько-Донецького басейнового
управління водних ресурсів складає 465 шт. од.
Відповідно до чинного законодавства України комісіями з реорганізації Донецького
облводресурсів та Донецького МУВГ були виконані всі необхідні дії та забезпечено
соціально-правові гарантії всім працівникам, які попереджені про зміну умов праці та
можливе вивільнення у зв’язку з реорганізацією.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» (зі змінами)
мінімальна заробітна плата становила з 1 січня – 3723,00 гривень.
З 01.01.2018 басейнове управління дотримується норм виплати мінімальної заробітної
плати в розмірі 3723,00. Співробітники у кількості 35 чол., заробітна плата яких відповідно
до штатного розпису становить суму, менше за встановлену, продовжують отримувати
доплату до мінімальної заробітної плати. За межі мінімальної заробітної плати в сумі
3723,00 грн. виплачуються доплата за нічні у сторожів, за використання дезінфікуючих
засобів у прибиральниць і за роботу в шкідливих умовах праці співробітників лабораторії.
Середня заробітна плата працівників Сіверсько-Донецького БУВР (апарату
управління) за звітний період наведена нижче:
Показники

Штатна
чисельність

Середня заробітна
плата, грн.

Середня заробітна плата
з урахуванням спеціального фонду,
грн.
План
185,25
3960,00
4060,00
Факт
140,25
5915,00
6060,00
Значне збільшення заробітної плати у вересні місяці пояснюється тим, що з
15 вересня виведено зі структури Харківське та Луганське регіональні управління, через що
зменшено чисельність працівників, яким була виплачена компенсація за невикористану
відпустку.

В Сіверсько-Донецькому БУВР створено постійно діючий тендерний комітет.
Діяльність комітету було розпочато 12.01.2018 на основі затверджених лімітів фінансування
кошторису.
Відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі»
ст. 2, та згідно з річним планом закупівель на 2018 рік Сіверсько-Донецького басейнового
управління водних ресурсів по переговорній процедурі закупівлі проведено закупівлю на
постачання теплової енергії на суму 379 095,61 грн.
Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за
вартість, що встановлена в абзаці першому Закону, басейнове управління дотримується
принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та використовує
електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача
послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

У разі здійснення закупівель, товарів і послуг без використання електронної системи
закупівель за вартість, що встановлена в абзаці першому, оприлюднюється звіт про укладені
договори в системі електронних закупівель до ст. 10 Закону.
За підсумками 9 місяців 2018 року через електронну систему закупівель PROZZORO
проведено 2 переговорні процедури закупівлі та 5 допорогових закупівель і розміщено 4
звіти про укладені договори.

