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Про затвердження Програми сприяння  

діяльності органу державної казначейської  

служби України при казначейському обслуговуванні 

установ та організацій Заставнівського району на 2017 рік 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст. 85 Бюджетного кодексу України, Положенням про Державну казначейську 

службу України, сесія міської ради   

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму сприяння діяльності органу державної 

казначейської  

служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій 

Заставнівського району на 2017 рік (додається). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики. 
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Додаток 1 

І. Загальна характеристика Програми сприяння діяльності органу 

державної казначейської служби України при казначейському 

обслуговуванні  установ та організацій  Заставнівського району  

на 2017 рік 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної казначейської 

служби у Заставнівському районі 

Чернівецької області 

2. Розробник програми Управління Державної казначейської 

служби у Заставнівському районі 

Чернівецької області 

3. Співрозробники  програми Управління Державної казначейської 

служби у Заставнівському районі 

Чернівецької області, Заставнівська 

міська рада  

4. Відповідальні виконавці 

програми 

Управління Державної казначейської 

служби у Заставнівському районі 

Чернівецької області 

5. Учасники програми Розпорядники (одержувачі) бюджетних 

коштів 

6. Терміни реалізації програми 2017 рік 

 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього в 

тис.грн. 

 

36,0 

 коштів міського бюджету 36,0 

9. Основні джерела фінансування 

програми 

Міський бюджет 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма  

 

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективної реалізації 

державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 

В діяльності управління Державної казначейської служби України у 

Заставнівському  районі Чернівецької області існує ряд нагальних 

організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які 



 

потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю органів 

місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і 

затвердження  Програми сприяння діяльності органу державної казначейської 

служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій 

Заставнівського району на 2017 рік. 

Програма розроблена з урахуванням норм Бюджетного кодексу України 

від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, Положення про 

Державну казначейську службу України від 13 квітня 2011 року N 460/2011. 

Програма націлена на повне та якісне казначейське обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, поліпшення умов 

обслуговування учасників бюджетного процесу, створення зручних умов для 

виконання посадових обов'язків кожним працівником бюджетної сфери. 

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з якісним та своєчасним 

обслуговуванням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів можливе  

шляхом розроблення, затвердження та виконання відповідної Програми 

сприяння управлінню Державної казначейської служби України 

Заставнівському районі Чернівецької області щодо покращення умов 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2017  рік. 

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Метою програми є удосконалення існуючої системи казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної трансакції бази 

даних для управління видатками бюджету, створення належних умов для 

ефективного і безпечного функціонування Управління Казначейства, 

забезпечення захисту інформації, що циркулює в УДКСУ у Заставнівському 

районі. Така модернізація відповідає вимогам статей Бюджетного кодексу 

України, які встановлюють функції органів Державної казначейської служби 

України. 

Програма покликана забезпечити запровадження системи дистанційного 

обслуговування через ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство” з метою 

спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів з управлінням Державної казначейської служби України у 

Заставнівському районі Чернівецької області, впровадження електронного 

формату обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів 

електронного цифрового підпису та сучасних Інтернет-технологій.  

Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання послуг з 

казначейського обслуговування клієнтів управління Казначейства. 

Створення комфортних умов розпорядникам та одержувачам бюджетних 

коштів. 

Подальший розвиток системи казначейського обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зміцнення бюджетної 

дисципліни. 

Покращення оперативності управління бюджетними коштами 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через контроль рахунків в 

режимі реального часу. 



 

Формування позитивного іміджу щодо діяльності управління Державної 

казначейської служби України у Заставнівському районі Чернівецької області. 

 

 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та 

етапи виконання Програми 

 

Реалізація Програми забезпечить виконання управлінням Державної 

казначейської служби України у Заставнівському районі Чернівецької області 

основних стратегічних цілей із запровадження електронного документообігу, 

якості казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів у відповідності до 

світових стандартів. 

Належне функціонування СДО ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство” 

в УДКСУ у Заставнівському районі є запорукою успішного виконання завдань 

щодо обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 

визначених законодавством України, уникнути значної кількості наявних 

проблем. 

Прийняття Програми дозволить вирішити питання:  

- забезпечення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

якісними та оперативними послугами; 

- скорочення часу, які витрачає розпорядник  та одержувач бюджетних 

коштів, на передачу до управління Казначейства бази даних з реєстрації 

планових показників, реєстрації зобов’язань проведення платежів та отримання 

виписок з рахунків; 

- забезпечення зниження витрат розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, пов’язаних з казначейським обслуговуванням; 

- покращення механізму документообігу між клієнтами та управлінням 

Казначейства; 

- модернізація комп'ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-

аналітичних систем, утримання у належному стані наявної комп'ютерної 

техніки органів казначейства; 

- забезпечення повного циклу обслуговування розпорядників та 

одержувачів коштів міського бюджету через електронні сервіси з 

використанням мережі Інтернет; 

- оптимізація витрат на підтримку процесу обслуговування розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів; 

- прискорення обробки інформації, скорочення часу на казначейське 

обслуговування бюджету; 

- відстеження клієнтами казначейства в режимі реального часу стану 

власних реєстраційних, особових і доходних рахунків та прийняття за 

результатами аналізу оперативних управлінських рішень; 

- участь у семінарах, нарадах, круглих столах з питань підвищення 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо 

реалізації державної регіональної політики; 



 

- організація роз'яснювальної роботи щодо дотримання законодавства 

працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими 

особами органів місцевого самоврядування; 

- створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної 

взаємодії всіх рівнів управління при розв'язанні завдань державного, 

міжгалузевого та регіонального рівнів; 

- своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного 

процесу необхідними нормативними актами та змінами до них типовими 

формами та бланками, програмними продуктами; 

- забезпечення енергозабезпечення шляхом обов'язкового впровадження 

приладів обліку енерго - та водопостачання в установі, здійснення контролю за 

витратами палива, енергії та води на всіх етапах їхнього споживання, 

зменшення бюджетних витрат на оплату енергоресурсів.  

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету, що передається у вигляді субвенції державному бюджету на 

виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

у порядку дії статті 85 Бюджетного кодексу України. 

Бюджетні кошти використовуються для забезпечення отримання 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів належних послуг з 

казначейського обслуговування із застосування СДО ПТК „Клієнт 

Казначейства-Казначейство”. 

Кошти виділяються на підставі кошторисних витрат згідно з укладеними 

договорами. 

 Управління Державної казначейської служби України у Заставнівському 

районі Чернівецької області перераховує кошти постачальникам товарів на 

підставі укладених договорів, наданих рахунків-фактур та накладних на 

отримання товарно-матеріальних цінностей. 

Реалізація Програми  відбуватиметься протягом 2017 року. 

 

V. Завдання Програми та результативні показники. 

 

Основними завданнями Програми є: 

- Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи 

єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів. 

-  Прискорення  взяття зобов’язань розпорядниками коштів та поєднання 

цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками коштів, 

що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках 

розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття 

бюджетного року. 

- Одержання головними розпорядниками коштів в режимі реального часу 

повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та 

касові видатки на рівні установи з метою прийняття управлінських рішень. 

-  Забезпечення відкритості економічної інформації, її зрозумілості та 

достовірності, адаптації економічної інформації до міжнародних вимог і 

стандартів. 



 

- Створення належних умов роботи органів казначейства та 

розпорядників коштів місцевих бюджетів, підвищення рівня їх обслуговування, 

що передбачає вдосконалення запровадження єдиного вікна для 

обслуговування. Здійснення необхідних видатків з облаштування службового 

приміщення, придбання  комп’ютерної техніки. Забезпечення контрольованості 

осіб, які приходять до установи, дотримання схоронності документів клієнтів та 

підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів Управління. 

Досягнення мети та завдань Програми зумовлена матеріально-технічним 

обслуговуванням клієнтів, а також створенням технічних можливостей для 

розвитку їх дистанційного обслуговування. 

Важливим в цьому контексті є розвиток електронних сервісів. 

Система дистанційного обслуговування програмно-технічного комплексу 

„Клієнт Казначейства-Казначейство” – новий електронний сервіс веб-порталу 

Державної казначейської служби України, який за допомогою спеціального 

інструмента доступу (носіїв ключової інформації) з використанням електронно-

цифрового підпису дозволяє розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів 

працювати з органами Державної казначейської служби України в режимі 

реального часу. 

Призначенням СДО ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство” є надання 

розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів реалізувати свої права та 

обов’язки у сфері казначейського обслуговування в режимі реального часу. 

Зокрема розпорядник (одержувач) бюджетних коштів з використанням 

системи дистанційного обслуговування матиме змогу: 

- передавати документи щодо планових показників (розподіли показників 

зведених кошторисів та планів асигнувань і реєстри змін до них, помісячні 

розписи міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними 

місцевими бюджетами, кошториси та плани асигнувань); 

- завантажувати інформацію щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних 

фінансових зобов’язань; 

- створювати, підписувати та передавати платіжні документи; 

- отримувати інформацію щодо руху коштів на відповідних рахунках; 

- накладати електронний цифровий підпис (з використанням системи 

криптографічного захисту інформації); 

- отримувати повідомлення про стан виконання ініційованих ними 

процесів; 

- оптимізувати витрати на підтримку процесу казначейського 

обслуговування бюджетних коштів; 

- прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське 

обслуговування бюджетів; 

- отримувати можливість в режимі реального часу відстежувати стан 

рахунків. 

Зазначене вище вимагає значного переоснащення матеріально-технічної 

бази управління Казначейства, в тому числі комп’ютерною технікою, що 

надасть можливість для безперебійної обробки даних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 



 

Необхідно комплексне впровадження енергозберігаючих заходів, що 

суттєво впливає на скорочення споживання палива та енергії, підвищення 

теплозахисних якостей  конструкцій, утеплення дверей і вікон, використання 

економічних систем та приладів освітлення, виконання робіт з теплоізоляції, 

модернізація системи опалення, встановлення сучасних систем регулювання, 

які підтримують потрібну температуру залежно від температури зовнішнього 

повітря.  

Виконання Програми дасть змогу: 
Покращити рівень та прискорити процес обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів управлінням Державної казначейської служби 
України у Заставнівському районі Чернівецької області. 

Зменшити навантаження на канали передачі між управлінням 
Казначейства та розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів. 

Спростити процес обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів. 
Зменшити ризики внесення помилок в різного роду інформації на 

електронних носіях, які застосовуються в процесі виконання бюджету за 

видатками. 

Прискорити процес надання розпорядниками і одержувачами бюджетних 

коштів інформації що реєстрації планових показників, бюджетних зобов’язань 

та бюджетних фінансових зобов’язань, платіжних документів. 

Отримати значний економічний ефект завдяки суттєвій економії часу, 

зменшенню витрат на розхідні матеріали для друку. 

Покращити оперативний контроль за проведенням видатків 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

Підвищити ефективність запобігання порушенням бюджетного 

законодавства. 

Підвищити оперативність та якість надання послуг з казначейського 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

 



 

Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми сприяння діяльності  органу  державної казначейської служби України при казначейському 

обслуговуванні  установ та організацій   Заставнівського району на 2017 рік 

 

                  тис. грн. 

 

Обсяг коштів, які пропонуються 

залучити на виконання Програми 
2017 р. 

Всього витрати на 

виконання Програми 

1 2 5 

Обсяг ресурсів – всього,  

в тому числі : 

36,0 36,0 

Міського бюджету  36,0 36,0 

 

 

 
 



 

 
 

Додаток 3 
 

VІ. Напрями діяльності та заходи 

Програми сприяння діяльності  органу  державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні  установ та 

організацій   Заставнівського району на 2017 рік 

 

№

 № 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень, 

Очікуваний 

результат 

2017    

1. 

 

 

 

Одержання 

головними 

розпорядниками 

коштів в режимі 

реального часу 

повної, достовірної 

та детальної 

інформації про 

фінансові 

зобов’язання та 

касові видатки на 

рівні установи з 

метою прийняття 

управлінських 

рішень. 

Забезпечення 

відкритості 

економічної 

інформації, її 

зрозумілості та 

достовірності, 

адаптації 

економічної 

інформації до 

міжнародних вимог 

Переоснащення матеріально-

технічної бази УДКСУ у 

Заставнівському районі, в тому 

числі комп’ютерною технікою. 

2017 р. Управління 

Державної 

казначейської 

служби у 

Заставнівському 

районі 

Чернівецької 

області 

Міський 

бюджет 
 

5,0 

 

  Забезпечення 

безперебійної 

обробки даних 

розпорядників 

та одержувачів 

бюджетних 

коштів. 



 

і стандартів. 

 Забезпечення 

енергозабезпечення 

шляхом 

обов'язкового 

впровадження 

приладів обліку 

енерго- та 

водопостачання в 

установі, здійснення 

контролю за 

витратами палива, 

енергії та води на 

всіх етапах їхнього 

споживання, 

зменшення 

бюджетних витрат 

на оплату 

енергоресурсів. 
 

Придбання енергозберігаючих 

метало пластикових дверей та 

вікон  

2017 р. Управління 

Державної 

казначейської 

служби у 

Заставнівському 

районі 

Чернівецької 

області 

 

Міський 

бюджет 

 

31,0 

 

 

 

  Зменшення 

бюджетних 

витрат на 

оплату 

енергоресурсів

. 

 

 

 

 

 



 

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

 

Організація виконання Програми, координацію та контроль за ходом її 

виконання покладено на управління Державної казначейської служби у 

Заставнівському районі Чернівецької області, який визначає першочерговість 

виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та наявності 

фінансових та інших ресурсів. 

Джерелами фінансування Програми на 2017 рік є: кошти міського 

бюджету. 

Головним розпорядником коштів міського бюджету, що спрямовуються на 

виконання заходів Програми є Заставнівська міська рада, а виконавцем  

управління Державної казначейської служби у Заставнівському районні 

Чернівецької області. 

 

 

Міський голова                                                    В. Радиш 

 

 

 

 


