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Завідувач сектору –
головний бухгалтер
Вакуленко Ася Василівна

Провідний бухгалтер –
Шульга Євгенія Ігорівна

Основні завдання сектору:
Ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської
діяльності держархіву області.
Оперативне управління бюджетними призначеннями та фінансовими
і матеріальними ресурсами.
Інвентаризація необоротних активів, товарно – матеріальних
цінностей та інших статей балансу.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання
фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених
нормативів і кошторису.
Складання фінансової та бюджетної звітності.
Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності.
Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово –
господарській діяльності держархіву області.

Фінансування заробітної плати за
загальним та спеціальним фондах
за період 2015-2017 роки:
4 022 058,00
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Фінансування поточних та капітальних видатків за
загальним та спеціальним фондах
за період 2015-2017 роки
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Досягнення у роботі з укладання
договорів за 2015 рік
49% (13 шт.) договорів: на придбання комп‘ютерної техніки,
оснащення робочих місць (столи, тумби, шафи, крісла, книжкові
полиці, канцелярські товари), виконання роботи поточного
ремонту і обслуговування комп'ютерної техніки, заправка
картриджу, технічна підтримка програмного забезпечення,
установка "Парус-Бюджет, версія 7", постачання комп'ютерної
програми "M.E.Doc IS".

51% (14 шт.) договорів: укладено на телекомунікаційні послуги;
опублікування інформації в газеті; на оренду приміщення та
земельної ділянки; послуги водопостачання, електропостачання,
теплопостачання та послуги експлуатації
.

Досягнення у роботі з укладання
договорів за 2016 рік
40% (12 шт.) договорів: на придбання вогнегасників ;
господарських товарів; опублікування інформації в газеті; оренду
приміщення та земельної ділянки; послуги водопостачання,
електропостачання, теплопостачання та послуги експлуатації.

60% (17 шт.) договорів: на технічну підтримку програмного
забезпечення, установку Парус-Бюджет та Парус-Консолідація,
виконання роботи з поточного ремонту і обслуговування
комп’ютерної техніки, заправку картриджу, послуги зв'язку,
постачання пакетів оновлень програми М.Е.Doc.;
на придбання комп‘ютерної техніки та оснащення робочих
місць (меблі конторські/офісні, шафи для паперів, столи,
тумби, стільці, полиці та вішалки, настільні лампи та лампи,
канцелярські товари).

Досягнення у роботі з укладання
договорів за 9 місяців 2017 року
Найбільші витрати здійснено на придбання стелажів та архівних
коробок для забезпечення комплектування архівосховищ,
вогнегасників, поштових марок для кореспонденції архіву,
штампів та книг обліку, паперу.
Договори укладено з ПП "Інфолк" та ТОВ " ВЕДО". Ці два
договори сприяли розвитку відділу забезпечення збереженості
документів, обліку та довідкового апарату.

Ще одним з важливіших стало укладання договору з ПАТ
"Укртелеком" на оренду приміщення, що надало можливість
розмістити більшість відділів та працівників держархіву області
в одній будівлі. До нього входить: оренда комерційної
нерухомості, оплата послуг теплопостачання, водопостачання,
електропостачання.
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