
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 
 

Про затвердження Програми 

виконання  заходів з поліпшення 

матеріально-технічної бази, 

створення належних умов для 

захисту інформації при 

казначейському обслуговуванні 

селищного бюджету смт Власівка 

та одержувачів бюджетних коштів 

в Світловодському управлінні 

Державної казначейської служби 

України Кіровоградської області 

на 2018р. 

 
 Відповідно статей 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Програму виконання заходів з поліпшення матеріально-

технічної бази, створення належних умов для захисту інформації  при 

казначейському обслуговуванні селищного бюджету смт Власівка та 

одержувачів бюджетних коштів в Світловодському управлінні Державної 

казначейської служби України Кіровоградської області на 2018 р. (додається).   

2. Управлінню Державної казначейської служби України у 

м.Світловодську Кіровоградської області (далі – управління Казначейства) 

забезпечити виконання Програми виконання заходів з поліпшення матеріально-

технічної бази, створення належних умов для захисту інформації при 

казначейському обслуговуванні селищного  бюджету смт Власівка та 

одержувачів бюджетних коштів в Світловодському управлінні Державної 

казначейської служби України Кіровоградської області на 2018 р. (далі - 

Програма). 

3. Планово-економічному відділу селищної ради передбачати кошти на 

реалізацію Програми при внесенні змін до селищного бюджету на 2018 рік в 

межах наявного фінансового ресурсу. 
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4. Організацію виконання рішення покласти на начальника 

Світловодського управління Державної казначейської служби України 

Кіровоградської області  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова                                                               А.БАБАЧЕНКО 
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Додаток 

до рішення Власівської  селищної  ради    

м.Світловодськ Кіровоградської області 

від ___________ 2018 року № ____ 
 

 

ПРОГРАМА 
виконання заходів з поліпшення матеріально-технічної бази, 

створення належних умов для захисту інформації при казначейському 
обслуговуванні селищного бюджету смт Власівка та одержувачів 

бюджетних коштів в Світловодському управлінні Державної 
казначейської служби України Кіровоградської області 

на 2018р. 
 

Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована Програма 

Ефективне управління місцевими фінансами є основою забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку селища та гарантованого виконання 

соціальних зобов’язань перед громадянами, запорукою ефективності 

витрачання бюджетних коштів, збільшення доходів бюджету, підвищення 

прозорості бюджетного процесу, а також вирішення низки інших проблем. 

Державне казначейство України – центральний орган виконавчої влади, 

що здійснює касове виконання державного та місцевих бюджетів, володіє 

повною інформацією про стан виконання бюджетів всіх рівнів та є джерелом 

первинних звітних даних. 
В Світловодському управлінні Державної казначейської служби України 

Кіровоградської області (далі – Управління Казначейства) обслуговуються 60 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів бюджетів різних рівнів та 6 

інших клієнтів. 

Поліпшення механізму обслуговування бюджетного процесу за рахунок 

створення належних умов функціонування органів казначейства гарантуватиме 

комфортні умови, належний рівень обслуговування   селищного бюджету та 

одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів та забезпечення належного 

захисту інформації, формування позитивної громадської думки щодо 

діяльності органів Казначейства України. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи органів Казначейства України є 

переведення всіх клієнтів, які обслуговуються в органах Державної 

казначейської служби України, на систему дистанційного обслуговування з 

використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-

Казначейство». 

Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, 

оперативний, із застосуванням інформаційних технологій, супровід програм.  
 

Мета Програми 
 

Метою Програми є забезпечення реалізації заходів зі створення належних 

умов при казначейському обслуговуванні селищного бюджету, поліпшення 

матеріально-технічної бази, здійснення заходів щодо захисту інформації від 

несанкціонованого доступу, налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці 

органів казначейства з розпорядником та одержувачами бюджетних коштів селища 
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із застосуванням сучасної комп'ютерно-технічної бази та надання оперативних, 

кваліфікованих консультацій у процесі виконання селищного бюджету. 
 

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу розв'язати проблему щодо створення 

належних умов для захисту інформації від несанкціонованого доступу. 

Дія Програми розрахована на 2018р. 

Фінансування Програми планується здійснити за рахунок коштів  

селищного бюджету за окремим рішенням Власівської селищної ради за 

рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної 

частини загального фонду селищного бюджету за умови відсутності 

заборгованості бюджету за захищеними статтями видатків. 

Обсяг фінансових ресурсів є орієнтовним та визначатиметься з 

урахуванням наявного ресурсу бюджету. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у Додатку 1 до 

Програми. 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Напрямами діяльності Програми є створення належних умов при 

обслуговуванні розпорядників бюджетних коштів шляхом придбання 

комп’ютерної та офісної техніки, захисту інформації від несанкціонованого 

доступу в Управлінні Казначейства. 

Напрями діяльності та перелік заходів виконання Програми наведені у 

Додатку 2 до Програми. 
 

Очікувані результати, ефективність виконання Програми 
 

Виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме: 

- захисту інформації від несанкціонованого доступу;  

- створення комфортних умов для обслуговування клієнтів; 

- застосування сучасних засобів комунікації, які дають змогу 

спілкуватися з учасниками бюджетного процесу в режимі реального часу; 

- створення умов для якісного і своєчасного казначейського 

обслуговування бюджетних коштів за доходами та видатками, бухгалтерського 

обліку та звітності про виконання селищного бюджету смт Власівка; 

- максимальна автоматизація процесів обміну інформацією та 

спрощення механізмів передачі інформації кінцевим споживачам; 

- отримання прозорої та достовірної інформації про виконання селищного 

бюджету та надання керівництву селища оперативної інформації про стан виконання 

селищного бюджету для прийняття ним ефективних управлінських рішень в режимі 

реального часу. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Відповідальним виконавцем Програми є Світловодське управління 

Державної казначейської служби України Кіровоградської області. 
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Відповідальний виконавець Програми до 25 грудня 2018 року готує і 

подає Власівській селищній раді узагальнену інформацію про стан виконання 

заходів Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 

здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, 

встановленому законодавством. 
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Додаток 1 

до Програми виконання заходів з 

поліпшення матеріально-технічної 

бази, створення належних умов 

для захисту інформації при 

казначейському обслуговуванні 

селищного бюджету смт Власівка 

та одержувачів бюджетних коштів 

в Світловодському управлінні 

Державної казначейської служби 

України Кіровоградської області 

на 2018 рік 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми  
виконання заходів з поліпшення матеріально-технічної бази, 

створення належних умов для захисту інформації при 
казначейському обслуговуванні селищного бюджету смт 

Власівка та одержувачів бюджетних коштів в Світловодському 
управлінні Державної казначейської служби України 

Кіровоградської області 

 

 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання - 

2018 рік 

Всього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, всього: 50,0 50,0 

У тому числі кошти селищного 

бюджету 

 

50,0 

 

50,0 
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Додаток 2 

до Програми виконання заходів з поліпшення матеріально-технічної 

бази, створення належних умов для захисту інформації при 

казначейському обслуговуванні селищного бюджету смт Власівка та 

одержувачів бюджетних коштів  в Світловодському  управлінні 

Державної казначейської служби України Кіровоградської області на 

2018 рік 

Напрямки діяльності та перелік заходів Програми  
виконання заходів з поліпшення матеріально-технічної бази, створення належних умов для захисту інформації 

при казначейському обслуговуванні селищного бюджету смт Власівка та одержувачів бюджетних коштів в 
Світловодському  управлінні Державної казначейської служби України Кіровоградської області 

на 2018 рік 
 
                                                                                 

№ 

з/ п 
Назва напрямку діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги (тис.грн.) 
Очікуваний результат 

1  Належні умови при 

казначейському 

обслуговуванні 

селищного бюджету 

Придбання 

комп'ютерної та 

офісної техніки. 

2018 рік Світловодське 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

Кіровоградської 

області 

Селищний 

бюджет 

50,0 
 Захист інформації від 

несанкціонованого 

доступу; 

 створення належних  

умов для обслуговування 

клієнтів. 

 


