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Основні показники, що характеризують 

фінансово-господарську діяльність

Національного заповідника „Софія Київська” 

за 2020 рік

Загальна частина

Національний заповідник «Софія Київська» - науково-дослідний та

культурно-освітній заклад.

Заповідник - об`єкт державної власності, перебуває у сфері управління

Міністерства культури України. Відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 27.12.2019 р. № 1419-р «Деякі питання управління

Міністерством культури, молоді та спорту об’єктами державної власності»

цілісний майновий комплекс заповідника передано Міністерству культури,

молоді та спорту.

Фінансування – кошти Державного бюджету України.

Заповідник має статус неприбуткової організації.

Основні завдання та напрямки діяльності Заповідника передбачені

Статутом, затвердженим наказом Міністерства культури України від 30 грудня

2016 року № 1290.

Головні завдання та обсяги фінансування за всіма напрямками

діяльності Заповідника визначені Програмою розвитку Національного

заповідника «Софія Київська» на 2016-2020 роки.



2. Робота з персоналом

У Заповіднику діє структура, затверджена наказом Мінкульту від 02.09.2020 № 2081.

Організаційною структурою передбачено функціонування 30 структурних одиниць:

 Адміністрація;

 9 відділів;

 20 секторів (з них 8 – у складі відділів).

До складу Заповідника входять музеї:

 Софійський музей

 Музей «Андріївська церква»

 Музей «Кирилівська церква»

 Музеї «Золоті ворота»

 Музей «Будинок митрополита»

 Музей «Судацька фортеця» з березня 2014 року тимчасово вилучений з

оперативного управління Заповідника у зв`язку з окупацією Криму Російською

Федерацією.

Штатним рописом Національного заповідника «Софія Київська» станом на 01.01.2021 

року затверджено 242 штатні одиниці,

з яких: 210 штатних одиниць – за рахунок коштів загального фонду,

32 штатні одиниці – за рахунок коштів спеціального фонду.

Фактично зайнято 226 посади (93,4%), вакантних посад – 16 (у тому числі 2 посади 

сектору Музей «Судацька фортеця»).
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Структура штату по розділах класифікації 

професій

Категорія професій

Кількість посад

Штат Факт Вакансії

Адміністрація 6 6

Керівники 32 30 2

Професіонали 66 64,5 1,5

Фахівці 43 39 4

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 6 5 1

Оператори та складальники 

устаткування і машин 3 3

Найпростіші професій 86 78,5 7,5

Всього: 242 226 16

В трудових  відносинах із Заповідником перебувають 238 осіб,      

з них: 159– жінок (67%),  79 (33%) – чоловіків



Плинність кадрів по Заповіднику за 2020 рік склала 11,6% 

Звільнилось* Прийнято

20 жінки 9

8 чоловіки 9

28: 18:

4 - керівний склад

6 - професіонали

3 – фахівці

1- оператори (водій)

14 - працівники

найпростіших професій

3 - керівний склад

4 - професіонали

1- фахівці

1- оператори (водій)

9 - працівники

найпростіших професій

*4 – за власним бажанням, ст.38 КЗпП України;

18 – за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України;

3 – закінчення строкового договору п.2 ст.36 КЗпП України;

3 - у зв`язку зі смертю.

У відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею три-

шестирічного віку станом на 01.01.2021 р. перебувають 5 жінок. 



Якісний склад персоналу Заповідника

171 працівників мають вищу освіту (72%), 10- неповну вищу,

57-середню та середньо-спеціальну.

За категоріями професій вищу освіту мають:

Адміністрація 6

Керівники 30

Професіонали 67

Фахівці 34

Оператори та складальники устаткування і машин 1

Найпростіші професії 33

Всього 171

В Заповіднику працюють 3 доктори наук,  16 кандидатів наук



Статистичні дані про втрати робочого часу у Національнму 

заповіднику «Софія Київська» 

Загальна кількість перебування у тимчасовій непрацездатності по 

Заповіднику за 2020 рік склала 2278 календарних днів для 103осіб.  

Загальна сума виплат за лікарняними листами у 2020році склала 1268,4

тис. грн., з них:  374,8 тис. грн. – кошти Заповідника.

Загальна кількість листків 

непрацездатності, подана до сектору роботи 

з персоналом працівниками Заповідника 

впродовж 2019 року

198 шт.

З них (підстава):

Загальні захворювання 157 шт.

Невиробничі травми 10 шт.

Догляд за дитиною 21 шт.

Самоізоляція 10 шт.

В зв’язку із заходами, спрямованими на запобігання виникненню та

поширенню короновірусної хвороби (COVID 19) 139 перебували в простої

протягом загальної кількості 78 робочих днів, оплата за дні простою склала

2520,8 тис.грн.





ОБСЯГ ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА 2020 РІК

Документи Кількість документів ВСЬОГО

Вхідні

Мінкультури України 185

538

Судові справи 4

Вищі органи влади 12

Інші організації 316

Публічна інформація 2

Звернення громадян 3

Накази Мінкультури 

України 16

Вихідні

Мінкультури України 186

528
Судові справи 1

Вищі органи влади 19

Інші організації 322

Внутрішні Накази з адміністративно-

господарської діяльності 219
219



Сектор документообігу здійснює роботу по 

формуванню та впорядкуванню номенклатури 

справ та архіву документації Заповідника

Протягом 2020 року на зберігання до архіву передано 

113 одиниць зберігання:

• 76 справ постійного зберігання, складено 76 описів справ;

• 12 справ з кадрових питань (особового складу), складено 12 

описів справ;

• 25 справ тимчасового зберігання, складено 25 описів справ.

Проведено 1 засідання експертної комісії, на якому було 

розглянуто та схвалено:

• описи на 113 справ постійного та тимчасового терміну 

зберігання;

• номенклатуру справ на 2021 рік.



4. Діяльність юридичної служби

За 2020 рік юридичним відділом проведено роботу по представництву

та захисту інтересів Національного заповідника «Софія Київська» у

Шевченківському районному суді м. Києва , у якому відкрито провадження у

кримінальній справі від 14.02.2018 №761/40201/17. Обвинувачений Тарасенко

Р.О., яким завдано майнову шкоду Заповіднику у сумі 34 тис. грн. внаслідок

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2,3

ст.191 Кримінального кодексу України. Справу призначено до судового

розгляду на березень 2021 року. Кошти у сумі 34 тис. грн. повернуто

добровільно обвинуваченим Тарасенком Р.О.

По судовій справі працівниками юридичного відділу забезпечено

участь представників у 9 судових засіданнях, підготовлено процесуальні

документи (відповіді клопотання, заяви та ін.), надано необхідні пакети

документів у кількості 43 документа.

До органів державної виконавчої служби для примусового виконання судових

рішень подано виконавчі документи про стягнення заборгованості з:

 Українського державного інституту культурної спадщини – на суму

115 496,03 грн. (справа № 910/7531/18);

 ТОВ «Гравбудкомплект» - на суму 99 923,15 грн. (справа № 910/8523/18);

 ТОВ «Гравбудкомплект» - на суму 35 515,37 грн. (справа № 910/8522/18).



Юридичним відділом проведено  роботу протягом 2020 року:

Надано
709 консультацій із різних 

юридичних питань

Складено проєктів договорів для 

підрозділів Заповідника

127 договорів

Проведено експертизу 335 договорів

Погоджено 567 наказів:

356 – з особового складу,

211 – з основної діяльності

Підготовлено 67 проєктів листів до установ, 

організацій, органів виконавчої влади

Проведено переговори з 

представниками контрагентів

31

Взято участь у нарадах 28

В дистанційній роботі опрацьовано  

електронних листів  (з документами)

469 електронних листів (1407 

документів)



Розроблено та підготовлено 

документів

Положення про конкурсний відбір 

кандидатів на заміщення вакантних посад 

наукових працівників;

4 положення про структурні підрозділи;

9 посадових інструкцій;

Положення про уповноважену особу, 

відповідальну за організацію та 

проведення процедур спрощених 

закупівель

Подано до Міністерства культури та 

інформаційної політики України 

обов’язкових звітів

12

Підготовлено внутрішньої звітної 

документації

14

Взято участь у опрацюванні проєктів 

законів

9 (по 4 проєктам підготовлено 

пропозиції, які подано заступнику 

керівника секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики). 

Усі пропозиції враховані при прийняті 

законів.



Взято участь у опрацюванні проєктів 

постанов Кабінету Міністрів України

3, які подано заступнику керівника 

секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики.

Взято участь у комісіях Заповідника з 

кадрових питань

36

Подано документів до Шевченківського 

Управління поліції ГУ Національної 

поліції в м. Києві по кримінальному 

провадженню № 42014100100000495 за 

ч.1 ст. 366 Кримінального Подано 

документів до Шевченківського 

Управління поліції ГУ Національної 

поліції в м. Києві по кримінальному 

провадженню за фактом підроблення 

службовими особами Заповідника 

документації

7



Подано документів до Шевченківського 

Управління поліції ГУ Національної 

поліції в м. Києві по кримінальному 

провадженню № 42015100100000260, яке 

здійснювалось за ознаками 

кримінального правопорушення 

передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст.367 

Кримінального кодексу України

9

Подано документів до органів 

державної виконавчої служби

11

Представлено інтереси 

Національного заповідника “Софія 

Київська” у органах виконавчої 

влади, правоохоронних органах, 

органах самоврядування, установах 

та організаціях

23



5. Фінансово-господарська діяльність

Бюджетний запит на 2020 рік: загальна потреба в коштах в сумі

146 000,0 тис. грн.

Функціонування Заповідника у 2020 році фінансувалось за

бюджетними програмами:

3801170 «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв,

охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних

цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та

захисту прав національних меншин».

За цією програмою виділені бюджетні асигнування на проведення

ремонтно-реставраційних робіт. У 2020 році було передбачено за рахунок

коштів загального фонду бюджету 18 706,9 тис. грн., що складає 32,7% від

заявленої потреби та 37% від обсягів фінансування на 2020 рік, передбачених

Програмою розвитку Національного заповідника «Софія Київська» на 2016-

2020 роки (50 628 тис. грн.), у 2019 році цей показник складав 44,4%.



3801320 «Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних

індустрій у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом

SARS-CoV-2, та її наслідками».

За цією програмою виділені бюджетні асигнування в розмірі 706,5

тис.грн. на закупівлю засобів індивідуального захисту та на покриття витрат з

охорони об’єктів заповідника.

3801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в

національних та державних заповідниках» За цією програмою здійснюється

фінансування на утримання та забезпечення діяльності Заповідника.

Кошторисом на 2020 рік затверджено обсяг фінансування в сумі 78 663,9

тис. грн., у тому числі: 58 435,4 тис. грн. - за рахунок загального фонду

бюджету та 20 228,5 тис. грн. – за рахунок коштів спеціального фонду

бюджету.

Коштами загального фонду профінансовано видатки на заробітну

плату, охорону та комунальні послуги.

Фактично на утримання Заповідника надійшло 68 024,9 тис. грн.,

з них: кошти загального фонду – 57 781,2 тис. грн.,

кошти спеціального фонду – 10 243,7тис. грн.
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАПОВІДНИКА В 2020 РОЦІ



ПИТОМА ВАГА ФІНАНСУВАННЯ ЗАПОВІДНИКА 

ЗА ПРОГРАМОЮ 3801490 В 2020 РОЦІ 
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ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ КОШТІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПОВІДНИКА В 2016-2020 РОКАХ

Загальний фонд, тис.грн. Спеціальний фонд, тис.грн.
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ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ КОШТІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 

В 2016-2020 РОКАХ ЗА ПРОГРАМОЮ 3801490

планові показники, тис.грн. фактично надійшло, тис.грн.



За  джерелами  власні надходження складаються  з доходів від:

 вхідна плата до музеїв – 3769,6 тис. грн.(35,2%); 

 благодійні кошти – 2477,3тис. грн. (23,1% );

 відвідання фестивалю – 1819,6 тис. грн. (17%)

 вхід на територію – 1243,8 тис. грн. (11,6% );

 вхід на оглядовий майданчик – 359,7 тис. грн. (3,4%);

 культурно-просвітницькі заходи – 258,2 тис. грн. (2,4%);

 реалізація поліграфії, сувенірів – 193,7 тис. грн. (1,8% );

 організація виставок, конференцій, зйомок тощо – 182,5 тис. грн. 

(1,7%);

 екскурсійне обслуговування відвідувачів – 167,4 тис. грн. (1,6%); 

 інші надходження (експлуатац.видатки) – 129,7 тис. грн. (1,2%);

 мистецькі заходи, концерти – 53,7 тис. грн. (0,5%);

 дитячі пізнавальні програми, квести – 30,9 тис. грн. ( 0,3%);

 лекції, науково-методичі консультації – 16,1 тис. грн. (0,1%);

 фото – 8,4 тис. грн. (0,1%);



СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ У 2020 РОЦІ

Благодійні кошти

23,1%

Вхідна плата до 

музеїв

35,2%

Відвідування 

фестивалю

17%

Вхід на територію

11,6%

Лекції, науково-

методичні 

консультації

0,1%Культурно-

просвітницькі заходи

2,4%

Вхід на оглядовий 

майданчик

3,4%

Організація 

виставок, 

конференцій, зйомок 

тощо

1,7%

Реалізація 

поліграфії, сувенірів

1,8%

Інші надходження 

(експлуатаційні 

видатки)

1,2%
Екскурсійне 

обслуговування 

відвідувачів

1,6%

Дитячі пізнавальні 

програми, квести

0,3%

Мистецькі заходи, 

концерти

0,5%

Фото

0,1%



4369,0 тис.грн.

58,5%

974,2 тис.грн.

13,0% 687,1 тис.грн.

9,2%

197,5 тис.грн.

2,6%

1243,8 тис.грн.

16,7%

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

5000,0

Софійський

музей

Золоті ворота Андріївська

церква 

Кирилівська

церква

Вхід на

територію

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ПО МУЗЕЯХ 

В  2020 РОЦІ
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Фактичне використання коштів на утримання 

Заповідника, тис.грн.

Показники Разом
Питома 

вага

Кошти   

загального 

фонду

Кошти 

спеціального 

фонду

Заробітна плата 48666,5 68,8% 42743,2 5923,3

Нарахування на заробітну плату 10670,2 15,1% 9355,2 1315,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 672,6 1% 672,6

Оплата послуг (крім комунальних)

в т.ч.охорона
4752,5 6,7% 2357,2 2395,3

Інші поточні видатки (податки) 0,7 0,7

Видатки на відрядження 16,2 16,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3431,0 4,8% 3325,6 105,4

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм 
276,4 0,4% 276,4

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
2087,6 2,9% 2087,6

Реконструкція та реставрація інших об"єктів 25,0 25,0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 182,5 0,3% 182,5

Всього видатків 70781,2 57781,2 13000,0

81,6% 18,4%



ФАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА УТРИМАННЯ 

ЗАПОВІДНИКА

Придбання 

обладнання та 

матеріалів

2760,2 тис.грн.

 (3,9%)

Реконструкція та 

реставрація

207,5 тис.грн.

(0,3%)

Дослідження і 

розробки

269,2 тис.грн.

 (0,4%)
Оплата 

комунальних 

послуг

3431,0 тис.грн. 

(4,8%)

Охорона 

3399,5 тис.грн. 

(4,8%)

Інші видатки

1377,1 тис.грн.

(1,9%)

Оплата праці і 

нарахування 

59336,7 тис.грн.

 (83,8%)



Довідково про окремі напрямки видатків:

За 2020 рік Національний заповідник «Софія
Київська» сплатив до бюджету обов`язкових
платежів та зборів:

•10 676,0 тис. грн. - єдиний соціальний внесок;

• 8 756,9 тис. грн. – податок з доходів фізичних осіб,

•729,7 тис. грн. – військовий збір,

•723,5 тис. грн. – податок на додану вартість

РАЗОМ: 20 886,1 тис. грн.

Вказані платежі складають 29,5 % від загальної суми 
видатків Заповідника.

В заповіднику відсутня  заборгованість по обов`язкових 
платежах  до бюджету.



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  У 2020 РОЦІ

тис.грн.

Показники Разом Питома 

вага
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Фонд оплати праці - всього: 48666,5 42743,2 5923,3

у т.ч.: 74,3% 25,7%

Фонд заробітної плати на рік за посадовими 

окладами
34668,2 71,2% 31649,4 3018,8

Надбавки та доплати обов'язкового характеру 3595,6 7,4% 3522,7 72,9

Надбавки, що носять стимулюючий характер 3047,2 6,3% 862,7 2184,5

Матеріальна допомога 4364,4 9,0% 4085,5 278,9

Лікарняні 374,7 0,8% 284,8 89,9

Премії 2433,5 5,0% 2165,7 267,8

Інші виплати 182,9 0,3% 172,4 10,5

Середньорічна число штатних одиниць (од.) 230,0

Середньомісячна заробітна плата на одного 

працівника, грн.
17632,8



СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА ОДНОГО 

ПРАЦІВНИКА, ГРН.
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Розмір середньої заробітної плати на одного працівника зменшився на 1% 

порівняно з минулим роком, у зв’язку із зменшенням видатків на заробітну плату.

Довідково (за даними Держстату України):

Середня заробітна плата по Україні склала 11596,6 грн.

Середня заробітна плата по м.Києву склала 17089,6 грн.

Середня заробітна плата за галузями економічної діяльності:

Наукова діяльність – 12893,0 грн.;

Функціонування музеїв та закладів культури – 8021,3 грн.



Витрати на оплату охорони, комунальних послуг та енергоносіїв

у 2020 році 
(тис.грн.)

Показники Разом

Кошти 

загального 

фонду

Питома 

вага 

загального 

фонду

Кошти 

спеціального 

фонду

Питома вага 

спеціального 

фонду

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв
3431,0 3325,6 96,9% 105,4 3,1%

в т.ч. на:

Теплопостачання 2610,1 2602,2 99,7% 7,9 0,3%

Водопостачання і  

водовідведення 231,9 231,8 99,9% 0,1 0,1%

Електроенергія 499,7 491,6 98,4% 8,1 1,6%

Інші комунальні 

послуги (вивіз сміття) 89,3 89,3 100%

Оплата послуг охорони 3399,5 2357,2 69,3% 1042,3 30,7%



2084,5

706,1

80,0

1608,0

645,7

112,4

2488,9

763,5

148,7

2752,4

838,8

171,4

2610,1

2
3
1
,9

499,7

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

2016 2017 2018 2019 2020

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ

 У 2016-2020 РОКАХ, тис.грн. 

Теплопостачання, тис. грн. Електроенергія, тис. грн. Водопостачання, тис. грн.



 1309,3 тис.грн. (46,3%) 1520,4 тис.грн. (53,7%)

1200,9 тис.грн. (50,8%) 1165,3 тис.грн. (49,2%)
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 ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

В 2016-2020 РОКАХ

Загальний фонд Спеціальний фонд



Кошти спеціального фонду, направлені на видатки 

розвитку у 2020 році

 Топографо-геодезичні роботи: 31,1 тис. грн;

 Проведення гідрогеологічних моніторингових досліджень: 49,8 тис. грн.;

 Проведення комплексного науково-технічного дослідження “Режими 
використання Софійського собору”: 165,3 тис. грн.;

 Проведення експертизи робочого проекту “Автоматизована система моніторингу 
пам’яток та території ансамблю споруд Софійського собору”: 23,0 тис.грн.

 Предмети музейного фонду та обладнання: 2029,9 тис. грн. (книги, лавки садові, 
системи просушування стін);

 Комп`ютери та оргтехніка: 40,7 тис. грн.;

 Обладнання загальногосподарського призначення: 17,0 тис.  грн.;

 Проведення експертизи робочого проекту “Модернізація системи опалення та 
мікроклімату в Софійському соборі”: 25,0 тис. грн.;

 Розробка додаткових проектних рішень та здійснення авторського нагляду проекту 
“Ремонт (реставраційний) електрощитових об’єктів Національного заповідника 
“Софія Київська”: 39,3 тис. грн.;

 Проведення ремонту (реставраційного) електрощитових об’єктів Національного 
заповідника “Софія Київська”: 143,2 тис. грн.;



Співвідношення загальної суми власних надходжень до загального обсягу

видатків Заповідника 2020 році склала 14,5% (у 2019 році – 37,1%).

Довідково:

При середньорічній чисельності, що склалась в Заповіднику у звітному році

– 230 од., показник надходження доходів в розрахунку на 1 працюючого склав

44 537,8 грн., що на 64,5% менше, ніж у попередньому році (125 483 грн.)

10243,7 тис.грн.

70781,2 тис.грн.
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Інформація про проведення спрощених 

закупівель

Керуючись Законом України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про

публічні закупівлі», з метою забезпечення ефективного та відкритого

здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в Заповіднику протягом

2020 року в системі електронних закупівель було оголошено 16

закупівель.

З них: успішно завершені – 10; не відбулись – 6.

Найменування 2020р.

Кількість успішно завершених електронних 

закупівель 16

Очікувана вартість закупівель, тис. грн. 514,9

Вартість в результаті завершених електронних 

закупівель, тис. грн. 336,9

Економія коштів, тис. грн. 178,05





6. Соціальний захист працівників Заповідника

Протягом 2020року забезпечено виконання умов Колективного 
договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Національного 
заповідника «Софія Київська» на 2018-2023 роки.

Основні напрямки в сфері соціального захисту працівників Заповідника:

 Забезпечено належні комфортні умови праці та наявність оргтехніки на 
робочих місцях, придбання обладнання та  матеріалів для всіх структурних 
підрозділів Заповідника;

 Надано можливість та забезпечено  умови для прийому гарячої їжі 
працівниками під час обідньої перерви відповідно до вимог чинного 
законодавства;

 Підвищення кваліфікації працівників окремих професій;

 Гідний рівень оплати праці;

 Направлення коштів спеціального фонду на виплату матеріальної допомоги 
на оздоровлення, матеріальної  допомоги на вирішення соціально-
побутових питань, не забезпечених бюджетними асигнуваннями;

 Направлення коштів спеціального фонду на здійснення працівникам виплат 
стимулюючого характеру;

 Забезпечено фінансування видатків на заходи з охорони праці;

 Ведеться постійний контроль за дотриманням прав працівників Заповідника 
у сфері соціального захисту в межах компетенції Заповідника.



7. Стан розрахунків Заповідника

Станом на кінець 2020 року кредиторська заборгованість за 

видатками в Заповіднику відсутня.



Дякуємо за увагу!


