
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ VII/2/56 від 23 грудня 2015 року  

Про  Програму  співпраці  Збаразької
міської  ради  та  управління
Державної  казначейської  служби  в
Україні у Збаразькому районі

З метою підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування,
забезпечення  належного  функціонування  в  районі  існуючої  системи  і  її
удосконалення шляхом впровадження дистанційного обслуговування, а також
відповідно  до  статті  43  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні",враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету
та фінансів, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Програму  співпраці  Збаразької  міської  ради  управління
Державної казначейської служби України у Збаразькому районі Тернопільської
області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017
рр., згідно з додатком (Додаток №1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань  бюджету та фінансів.

Міський голова Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток №1 до рішення
VII/2/56 від 23.12.2015

 Програма  співпраці Збаразької  міської ради, Управління    Державної казначейської служби України у
Збаразькому районі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів  на 2016-

2017 роки

ПАСПОРТ програми

1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної казначейської служби 
України у Збаразькому районі Тернопільської 
області

2. Розробник програми Управління Державної казначейської служби 
України у Збаразькому районі  Тернопільської 
області

3. Співрозробник програми Фінансове управління 

4. Відповідальний виконавець програми  Управління Державної казначейської служби 
України у Збаразькому районі  Тернопільської 
області

5. Учасники програми Виконавчі органи Збаразької міської ради, 
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

6. Термін реалізації програми 2016-2017 рр. 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних програм)

 Міський бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у тому числі:

50,0 тис.грн.

8.1. коштів місцевого бюджету (в межах затвердженого 
кошторису)

 50,0 тис.грн

                      Проблеми на розв’язання яких спрямована програма   

Програма співпраці Збаразької міської ради, управління Державної казначейської служби України у Збаразькому
районі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування  бюджетних коштів  ( надалі Програма)

розроблена на основі ч.2 ст.85 Бюджетного Кодексу України від 07.10.2010р. №2591-VI, Закону України “Про
державну службу”.

Законами України “Про Державний бюджет України “на  2013,2014,2015  роки  Державній казначейській службі
України  доведені  поточні  видатки  загального  фонду  за  незахищеними  статтями  видатків   за  бюджетною

програмою “Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування”  забезпечують потребу лише на
51 відсоток. Управління Державної казначейської служби України у Збаразькому районі.Тернопільської області

обслуговує 98 розпорядників місцевого бюджету , та 25 розпорядників державного бюджету.Технічні засоби для
роботи з клієнтами застарілі, їхні потужності недостатні для швидкої та якісної обробки інформації.

         Програма являє собою комплекс заходів, які дозволять зовнішнім клієнтам Державної казначейської
служби України (розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів) скористатися  інформаційними ресурсами

ДКСУ для автоматизації  процесу виконання міського бюджету, відмовитися від потоку вхідних та вихідних
документів  ,  прискорить  обробку  інформації  ,  дозволить  структурним  підрозділам  міської  ради  та

депутатському корпусу  отримувати оперативну аналітичну інформацію та здійснювати контроль за якісним



виконанням міського бюджету.

Мета   Програми

Метою  Програми  є  підтримка  державної  політики  в  сфері  казначейського  обслуговуваня   ,  забезпечення
належного  функціонування  в  районі  існуючої  системи  ,удосконалення  співпраці  управління  державної

казначейської служби України у Збаразькому районі Тернопільської області  з  органами виконавчої  влади та
місцевого самоврядування міста шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування. 

Шляхи  розвязання  проблем, обсяги та джерела фінансування  

-  забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів шляхом отримання
інформації про взяття зобов'язань розпорядниками коштів;

 - підтримка міським бюджетом інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Управління
Державної казначейської служби України, в тому числі і для впровадження програмно-технічного комплексу
«Клієнт казначейства – Казначейство»;

створення  належних  умов  праці  для  спеціалістів  Управління  та  розпорядників  і  одержувачів
бюджетних коштів з метою якісного та оперативного обслуговування місцевих бюджетів.

                            Ресурсне забезпечення програми                              

 
тис.грн.   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
програми

     2016 2017
Усього витрат на 
виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі:

      25,0      25,0    50,0

місцевий бюджет         25,0      25,0     50,0

кошти не бюджетних джерел          -            -          -



                           Координація та контроль  за виконанням заходів програми

     
Виконання  цієї  програми забезпечується  управлінням Державної  казначейської  служби  України  у  Збаразькому районі  Тернопільської  області,  планово-фінансовим
відділом Збаразької міської ради.
Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена  на  управління Державної казначейської служби у Збаразькому районі Тернопільської області.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний
розпорядник коштів.
Відповідальний виконавець програми раз в рік готує та подає планово-фінансовому відділу узагальнену інформацію про стан її виконання. 
За  результатами  аналізу  виконання  програмних  заходів,  з  врахуванням  змін  нормативно-законодавчих  актів,  що  можуть  мати  місце  в  ході  реалізації  програми,
допускається коригування заходів, внесення змін і доповнення до програми.
Контроль за виконанням програми покласти на комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.
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