Інформація
про підготовку Держкомархівом, центральними державними
архівними установами бюджетних запитів до проекту державного бюджету
на 2011 рік
м.Київ "20" липня 2010 року
Основні завдання бюджетної політики на 2011 рік, визначено Декларацією
цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетною декларацією).
При розрахунку граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2011
рік керівники державних архівних установ повинні враховувати таке:
1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників
бюджетних установ: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1
жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні на місяць.
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного
розряду з 1 січня - 613 гривень, з 1 квітня - 625 гривень, з 1 жовтня - 641
гривня, з 1 грудня - 654 гривні.
При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери
враховувати видатки для встановлення посадових окладів працівникам, розмір
посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати,
посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати, а також для
проведення індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери з
урахуванням прогнозного індексу інфляції на 2011 року.
Надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці враховувати
в розмірі не більше 30% від посадового окладу.
Розмір матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань
враховувати в розмірі посадового окладу.
Розмір премії враховувати не більше 25% від посадового окладу.
Підвищення заробітної плати у 2011 році буде відбуватись в межах
індексування на інфляцію.
2. Прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто належить до
основних соціальних і демографічних груп населення, та рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до Закону України від 01.06.2000 №1768-III "Про держану соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям" обраховувати:
в середньому на одну особу з 1 січня 2011 року в розмірі 894 гривні, з 1
квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня -953 гривні;
для працездатних осіб з 1 січня 2011 року в розмірі 941 гривні, з 1 квітня 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
для непрацездатних осіб з 1 січня 2011 року в розмірі 750 гривень, з 1
квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.

3. При здійсненні розрахунків видатків на відрядження по Україні та
закордон на 2011 рік мінімізувати такі видатки шляхом визначення оптимальної
кількості та доцільності поїздок, складу делегації і терміну перебування,
проведення роботи стосовно здешевлення витрат на проїзд, наймання жилого
приміщення та інші витрати, пов'язані з відрядженнями.
4. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160)
збільшити в середньому на коефіцієнт 1,1049 з урахуванням:
видатків на оплату теплопостачання (КЕКВ 1161) збільшено на
коефіцієнт 1,1174;
видатків на оплату природного газу (КЕКВ 1164) збільшено на коефіцієнт
1,1437;
видатки на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та
інших комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1162, 1163, 1165, 1166)
збільшено на коефіцієнт 1,089 (з урахуванням погнозного індексу цін
виробників у 2010 році у середньому до попереднього року).
При цьому, актуальними залишається здійсненя бюджетними установами
заходів, які передбачені у бюджеті поточного року і спрямовані на максимальну
економію споживання енергоносіїв не менше, ніж 10 відсотків.
Крім того, керівникам державних архівних установ необхідно:
•звернути увагу на те, що з 1 січня 2011 року вступає в дію Закон України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", відповідно до якого запроваджується справляння єдиного
соціального внеску Пенсійним фондом України, який буде розподіляти внески
до інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
відповідно до визначених законом пропорцій;
•упорядкувати перелік бюджетних установ, які утримуються за рахунок
державного бюджету, шляхом надання окремим з них статусу одержувачів
бюджетних коштів, виходячи з питомої ваги платних послуг, юридичних підстав
та наявності госпрозрахункових підприємств, установ і організацій
аналогічного профілю;
• забезпечити оптимізацію витрат коштів державного бюджету шляхом
виключення непріорітетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не
забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного
розпорядника;
• недопущення включення до проекту бюджету на 2011 рік коштів на
бюджетні програми, повноваження для проведення яких з державного бюджету
безпосередньо не визначені нормативно-правовими актами Верховної Ради
України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
•звернути увагу, що фонд оплати праці працівників державних органів
планується підвищити на відсоток зростання фонду оплати праці працівників
бюджетної сфери у 2011 році порівняно з 2010 роком, з урахуванням
необхідності оптимізації структури і функцій цих органів;

•установи, яким плануються видатки на науку, до бюджетних запитів
додають листа Державного комітету України з питань науково-технічного та
іноваційного розвитку про погодження переліку та обсягу видатків на
виконання відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
•при складані бюджетних запитів на 2011 рік слід використовувати
Інструкцію стосовно заповнення форм бюджетного запиту до проекту
державного бюджету на плановий рік та керуватися оновленою нормативно
-правовою базою;
• бюджетні запити слід подавати з детальними розрахунками та
обгрунтуваннями щодо виділення коштів у 2011 році за відповідними
бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків бюджету,
а також, у разі потреби, додаткових обсягів видатків на 2011 рік.
Заповненні бюджетні запити необхідно подати до Держкомархіву до 27
липня 2011 року.
Разом з бюджетними запитами подати до Держкомархіву таку інформацію:
•відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 18.06.2010
№34689/1/1-10 стан виконання Основних напрямів бюджетної політики на 2011
рік
•відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 18.05.2010
№28037/0/1-10 стан виконання Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік
(Бюджетної декларації);
Фінансово-економічному відділу (Стадник В.А.):
•провести перевірку дотримання загальних вимог до заповнення
бюджетних запитів на 2011 рік та обгрунтувань щодо виділення коштів у 2011
році.
подати до 2 серпня 2011 року загальний бюджетний запит за відповідними
бюджетними програмами до Департаменту державного бюджету Міністерства
фінансів України.

