
ДОДАТОК 1 
до рішення зборів суддів 
Хмельницького окружного 
адміністративного суду 
№ 3 0 від 17.10.2018 року 

Аналіз стану 
фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення суду 

На 2018 рік затверджений кошторис видатків загального фонду Державного 
бюджету на заробітну плату, нарахування на оплату праці та оплату комунальних 
послуг в сумі 18 072,5 тис. грн., що майже на 18 % більше в порівнянні з 2017 
роком. 

Кошторис видатків спеціального фонду Державного бюджету 
затверджений в сумі 4 161,4 тис. грн., як інші надходження спеціального фонду, 
що на майже 31 % більше в порівнянні з 2017 роком. Дані видатки спрямовані на: 

- оплату товарів в сумі 639,2 тис. грн, 
- оплату послуг( крім комунальних) - 836 тис. грн, 
- видатки на відрядження - 40 тис. грн., 
- оплату обладнання та предмети довгострокового користування -

535,5 тис. грн., 
- оплату робіт - 2 109,2 
- оплату послуг з професійної підготовки спеціалістів - 1,5 тис. грн. 
За результатами проведеного аналізу матеріального та технічного стану суду 

було встановлено, що сума видатків, передбачених на 2018 рік, є недостатніми для 
забезпечення потреб повноцінного функціонування суду. 

Тому, впродовж II та III кварталу поточного року направлялися звернення 
до ДСА України, як головного розпорядника коштів, про виділення додаткового 
фінансування в сумі 2 553,2 тис. грн. Судова адміністрація розглянула дані 
звернення та передбачила додаткові видатки держаного бюджету в повній сумі, які 
були спрямовані: 

- на оплату витрат на відрядження 140 тис. грн., 
- на нарахування на оплату праці 515тис. грн., 
- на оплату послуг з поштових відправлень 140 тис. грн, 
- на оплату послуг зі встановлення системи відеоспостереження 120 тис. 

грн., 
- на оплату комунальних послуг 20тис. грн., 
- на придбання марок 250 тис. грн., 
- на придбання меблів 40 тис. грн., 
- на придбання картриджів 10 тис. грн., 
- на проведення модернізації сервера 35 тис. грн., 
- на проведення обстеження технічного стану приміщення 65 тис. грн., 
- на придбання 5 сейфів загальною вартістю 25 тис. грн., 
- на придбання кондиціонерів 180 тис. грн., 
- на монтаж кондиціонерів 65 тис. грн., 



- на придбання персональних комп'ютерів 690 тис. грн., 
- на придбання ноутбука 27 тис. грн., 
- на придбання сканера 25 тис. грн., 
- на придбання багатофункціонального пристрою з протяжним модулем 

сканування 60 тис. грн., 
- на придбання 3 телевізорів ( для облаштування інформаційного табло) 71 

тис. грн., 
- на придбання проектора - 40 тис. грн., 
- на придбання плат розширення - 15,2 тис. грн. * 
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» був 

підготовлений проект штатного розпису Хмельницького окружного 
адміністративного суду станом на 01 січня 2018 року, який був затверджений ТУ 
ДСА України у Хмельницькій області. На виконання наказу голови суду від 
23.03.2018 року № 32/од «Про внесення змін до структури та штатного розпису 
Хмельницького окружного адміністративного суду були внесені зміни та 
затверджений штатний розпис станом на 02.04.2018 р. На виконання п.22 розділу 
XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів» станом на 16.05.2018 року були внесені зміни в частині 
встановлення посадових окладів суддів, які за результатами кваліфікаційного 
оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді. Крім того, 31 липня 2018 
року внесені зміни до штатного розпису суду в частині зміни розміру посадового 
окладу суддів у відповідності до Закону України № 1774-VIII. 

Щомісяця проводилось нарахування та виплата суддівської винагороди та 
заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахування та 
утримання відповідних податків. 

Щомісяця здійснювався контроль за показниками електропостачання, 
водопостачання, водовідведення та газопостачання, що в свою чергу своєчасно 
відображалось в обліку та здійснювалась оплата за надані послуги. 

Впродовж І півріччя 2018 року була вжиті заходи щодо передачі в постійне 
користування суду земельної ділянки державної власності площею 1819 кв. м, що 
розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Козацька, 42 та здійснена її 
державна реєстрація. Крім того, проведена експертна грошова оцінка. 

09 січня 2018 року на засіданні тендерного комітету був затверджений 
додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур 
закупівель на 2018 рік. По мірі виділення додаткового фінансування з державного 
бюджету та виникнення необхідності здійснення закупівлі у товарах, послугах, 
роботах комітет відображав зазначені зміни у додатках до плану закупівель 
наростаючим підсумком. 

Впродовж періоду було: 
- укладено 134 договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг; 
- закуплено товарів на суму 681,2 тис. грн.; 
- закуплено послуг та робіт - на 769,7 тис. грн., 
- комунальних послуг - 216,6 тис. грн. 
Щомісячні послуги (щодо надання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням Ліга, відправлення поштової кореспонденції, заправка 
картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, прибирання території та приміщення 
тощо) були надані в повному обсязі та своєчасно оплачені у відповідності до 
укладених договорів. 



З метою забезпечення належного технічного стану приміщення суду, що 
знаходиться за адресою Козацька, 42 виготовлена проектно-кошторисна 
документація на капітальний ремонт покрівлі. На даний момент проводиться 
експертиза проекту будівництва. 

Закінчені роботи з облаштування вхідної групи приміщення суду та 
встановлення пандусу загальною вартістю 50,8 тис. грн. 

Укладено договір на виготовлення проектно - кошторисної документації на 
ремонтно - реставраційні роботи будівлі суду (Ватутіна, 5). 

З метою виконання нормативів забезпечення засобами інформатизації, 
затвердженими наказом ДСА України від 12.06.2018 року № 298 закуплено: 

- 10 персональних комп'ютерів; 
- 1 сканер; 
- 5 картриджів; 
- З мережевих комутатори. 
З метою дотримання розрахункової температури та вимог по повітрообміну 

в кабінетах приміщення суду у відповідності до п 8.2. «Опалення, вентиляція та 
кондиціонування» ДБН В.2.2-26:2010 Суди в червні було придбано 3 кондиціонера 
загальною вартістю 46,2 тис. грн. (204-1 шт., 304-2 шт.). 14 вересня 2018 року 
укладено договір на придбання 6 кондиціонерів, поставка яких буде здійснена в 
жовтні. Крім того, за зверненням суду до ДСА України, як головного 
розпорядника коштів, додатково виділені кошти державного бюджету на 
придбання 19 кондиціонерів загальною вартістю 180 тис. грн. (видатки на монтаж 
передбачені окремо) 

З метою забезпечення належних умов праці працівників суду, облаштування 
архіву та інших приміщень закуплені меблі загальною вартістю 36,9 тис. грн. 
(стелажі 9 тис. грн., архівні стелажі 22,860 тис., стіл 2,5 тис. грн., трибуна 2,6 тис. 
грн.) 

. З метою забезпечення безперервної роботи суду придбано: 
- паперу на 12,1 тис. грн.; 
- господарських товарів на 29,7 тис. грн.; 
- канцелярського приладдя - на 33,8 тис. грн.; 
- послуг із ремонту комп'ютерної техніки - на 11,9 тис. грн.; 
- послуг із заправки картриджів - на 36,1 тис. грн. 
Облаштовані кімнати відпочинку та прийому іжи суддів та працівників 

апарату суду. Витрати становили 58 тис. грн. 
З метою забезпечення здійснення безперервної відправки поштової 

кореспонденції: 
- закуплено марок на 110 тис. грн., 
- укладено договір на отримання послуг з пересилання письмової 

кореспонденції групами з використанням відбитка про оплату на 195,9 тис. грн., в 
т.ч. оплачено 140,1 тис. грн.; 

- укладено договір на отримання послуг з пересилання відправлень Експрес 
на 20 тис. грн., з яких оплачено 15,4 тис. грн. 

Крім того, в вересні була проведена переговорна процедура закупівлі та 
укладений договір на придбання марок загальною вартістю 338 тис. грн. 

З метою забезпечення безпеки суддів, працівників апарату та відвідувачів 
суду був встановлений апаратний комплекс для створення системи доступу 
загальною вартістю 64,8 тис. грн. 



Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням 
фінансових, матеріальних ресурсів, збереження майна проводилось постійно на 
протязі всього звітного періоду. З метою перевірки фактичної наявності та 
документального підтвердження згідно наказів керівника апарату були проведені 
інвентаризації грошових коштів, грошових документів станом на 1 січня 2018 
року та відповідно станом на 01 квітня, 01 липня 2018року. 

На виконання ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» на 
Уповноваженому веб-порталі розміщена інформація за 2017 рік та відповідно за І 
квартал, II квартал 2018 року: 

- про обсяг бюджетних призначень та бюджетних асигнувань за звітний 
період; 

- обсяг проведених видатків; 
- про укладені договори за звітний період із зазначенням предмету 

договору, суму договору, виконавця, кількість актів виконаних робіт та накладних, 
- кількість службових відряджень. 


