Проект
вноситься головою
районної
адміністрації

Онуфріївської

РІШЕННЯ
ОНУФРІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
від" __" ___________ 2017 року
№____
Про Програму з поліпшення умов обслуговування
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на
території Онуфріївського району та підвищення
ефективності виконання повноважень органами
казначейства щодо реалізації Стратегії реформування
системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня
2017 року №415-р, яким затверджено План заходів з реалізації Стратегії реформування
системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму з поліпшення умов обслуговування розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів на території Онуфріївського району та підвищення
ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації Стратегії
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки (далі –
програма) (додається).
2. Рекомендувати Онуфріївській районній державній адміністрації, сільським та
селищним радам передбачити у відповідних бюджетах кошти на фінансування
зазначеної програми.
3.Районній державній адміністрації, як розробнику програми, проводити
постійний моніторинг та узагальнювати хід виконання програми згідно встановлених
термінів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації
районної ради.
Голова районної ради

Т.УТКІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ___ сесії
Онуфріївської районної ради
від „___” _______ 2017 року № ___
Програма
поліпшення умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів на території Онуфріївського району та підвищення ефективності
виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації Стратегії
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки
І. Загальна частина
Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу
України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017
року №415-р, яким затверджено План заходів з реалізації Стратегії реформування
системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. Стратегія передбачає
чіткі, узгоджені в часі та між виконавцями, кроки повної модернізаціїї системи
управління бюджетними коштами. Казначейське обслуговування вимагатиме гнучкої
взаємодії між розпорядниками бюджетних коштів та органом казначейства, а також
налагодження роботи з Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом, а з
часом- інтеграції в єдину систему управління державними фінансами.
Одним із пріоритетних напрямків роботи органів казначейської служби, відповідно
до визначених у концепції розвитку інформаційних технологій та вдосконалення
механізмів казначейського обслуговування бюджетних коштів, є переведення
клієнтів, на ім'я яких відкрито рахунки в органах Державної казначейської
служби, на систему дистанційного обслуговування з використанням програмно технічного
комплексу
«Клієнт
Казначейства-Казначейство»,
впровадження
повнофункціональної системи сервісного обслуговування платників через електронний
кабінет, подання електронної звітності.
Процес реалізаціії систем електронного сервісу вимагає реалізації ряду заходів,
серед яких основними є елементи захищеності органів казначейства: комп’ютерна
безпека, банківська безпека, внутрішня безпека. Одночасно з елементами
захищеності вцілому важливе значення має забезпечення казначейства сучасною
комп’ютерною технікою, прикладним програмним забезпеченням та сучасними
програмами антивірусного захисту, що надасть можливість протистояти
кібератакам, які в сучасному світі стають загрозою для безпечного, захищеного
функціонування бюджетної системи країни.
Метою Програми є вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів Онуфріївського району, забезпечення концентрації
фінансових, матеріально-технічних ресурсів, координування діяльності казначейства,
органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, установ та організацій.

Завданнями Програми є максимальний облік
всіх фінансових резервів,
додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими
платежами, загального обсягу видатків відповідно до кошторисів і цільових програм
соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової
стабілізації Онуфріївського району, надання своєчасних та якісних послуг
розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів району, своєчасне реагування на
звернення громадян та висвітлення діяльності казначейства.
Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, оперативний,
із застосуванням інформаційних технологій супровід програм розвитку району.
Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна
робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної
комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить ефективно впроваджувати інформаційні
технології у казначействі, поетапно впроваджувати в роботі органів Казначейства
систему дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс
«Клієнт Казначейства-Казначейство». Це дасть змогу органам казначейства
мінімізувати витрати робочого часу та фінансового ресурсу на обслуговування
розпорядників бюджетних коштів, підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень.
Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх сферах
діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів здійснення
управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та
контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної
кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та
ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.
В УДКСУ в Онуфріївському районі Кіровоградської області обслуговуються 31
розпорядник та 11 одержувачів бюджетних коштів, з них розпорядників коштів
місцевих бюджетів- 22, одержувачів коштів місцевих бюджетів-11, розпорядників
коштів державного бюджету-9.
ІІ. Мета Програми
Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи
Управління Державної казначейської слкжби України в Онуфріївському районі (далі –
Управління Казначейства) щодо якісного обслуговування розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів Онуфріївського району і використання для цього
сучасних інформаційних технологій.
Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці Управління Казначейства з
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів району у процесі реалізації
державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерної бази та
надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціальноекономічним розвитком району.
Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами,
змін до них з метою дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при
виконанні бюджетів.

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування
Програми
Програма передбачає проведення протягом другого півріччя 2017 року заходів,
направлених на реалізацію державної регіональної політики, проведення
інформаційних заходів щодо діяльності органів казначейства та органів місцевого
самоврядування.
Виконавцями Програми є Управління Державної казначейської служби України
в Онуфріївському районі Кіровоградської області та Онуфріївська районна державна
адміністрація.
Для виконання програми пропонується
Онуфріївській районній державній
адміністрації, сільським та селищним радам району передбачити у відповідних
бюджетах кошти на фінансування програми.
ІV. Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і аналізу
витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх виконанням, надання
доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям про стан їх виконання;
участь у семінарах, нарадах, круглих столах з питань підвищення ефективності
виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації Стратегії
реформування системи управління державними фінансами;
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;
модернізація комп’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційноаналітичних систем, утримання у належному стані наявної комп’ютерно - множильної
техніки Управління Казначейства;
поетапне переведення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Управління Казначейства на систему дистанційного обслуговування з
використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт КазначействаКазначейство» на сьогодні та впровадження повнофункціональної системи сервісного
обслуговування платників через електронний кабінет, подання електронної звітності у
майбутньому;
своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу
необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими формами та бланками.
V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:
покращити конструктивну співпрацю між Управлінням Казначейства та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
фінансовими, контролюючими щодо вирішення питань соціально-економічного
розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;
врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку
громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку
територій;
підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень
керівництвом Управління Казначейства;
підвищити відповідальність Управління Казначейства та органів місцевого
самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів;
VІ. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку до Програми.
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання
основних її завдань впродовж другого півріччя 2017 року та на період до 2020 року.
Для досягнення максимального співвідношення ціна/якість придбання товару буде
проводитися через офіційний портал електронної системи публічних закупівель
«Prozorro».
VІІІ. Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених в
районному, сільських та селищних бюджетах впродовж другого півріччя 2017 року та
на період до 2020 року в межах затверджених бюджетних асигнувань за рахунок
вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального
фонду бюджетів .

Додаток
Напрями діяльності та заходи Програми
Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
викона
ння
заходу

Виконавці

Інформацій
но-технічне
забезпечення процесу

1.Придбання
ліцензійного
програмного
забезпечення(відповідно

2017р.

УДКСУ в
Онуфріївському районі,
Онуфріївська РДА

до вимог Постанови КМУ
від 10.09.2003р.№1433
«Порядок використання
комп'ютерних програм в
органах виконавчої влади»),

комп’ютерної техніки
(3 од*20000,00 грн.),
принтер (багато
функціональне
обладнання) (1
од*6000,00грн),
витратних матеріалів
до нього та
кондиціонер у
серверну кімнату (1
од*6000,00 грн)
2.Оновлення
комп'ютерного парку
та утримання в
належному стані
комп’ютерної техніки
та мережі

Джерела
фінансуванн
я

Орієнтовні
обсяги
фінансуван
ня , грн., у
2017р.

Бюджети:
районний:
селищні :
сільські :

20000,00
10000,00
42000,00

разом_____ 72000,00

2018р.
2019р.
2020р.

УДКСУ в
Онуфріївському районі,
Онуфріївська РДА

Бюджети:
районний,
селищні,
сільські

40000,00
40000,00
40000,00

Очікуваний результат

Оновлення парку
комп’ютерної техніки,
що активізує участь
органів місцевого
самоврядування,
працівників бюджетних
установ у формуванні та
реалізації державної
регіональної політики та
вирішенні завдань
соціально-економічного
і культурного розвитку
Онуфріївського району

