
 
 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   9 грудня  2016року           № 123 

смт. Голованівськ 

 

 

 

 

 

На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму створення належних умов для обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів у 

Голованівському районі на 2016-2018 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку.  

 

Голова районної ради            Б. Кучмій

            

 

Про затвердження Програми створення 

належних  умов для обслуговування 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів та інших клієнтів 

у Голованівському  районі на 2016-2018 роки 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                             

рішення Голованівської  

        районної ради    

        від  9 грудня 2016року № 123 

 

ПРОГРАМА 

створення належних умов для обслуговування розпорядників  

та одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів  

у Голованівському районі на 2016-2018 роки 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 Належне функціонування казначейської системи є запорукою наповнення 

державного та місцевих бюджетів. Поліпшення механізму дотримання вимог 

бюджетного законодавства за рахунок створення належних умов 

функціонування органів казначейської служби гарантуватиме комфортні 

умови та належне обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів та інших клієнтів, формування позитивної громадської думки щодо 

діяльності органів казначейської служби України. 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи органів казначейської служби є 

переведення всіх клієнтів, на ім’я яких відкрито рахунки в органах 

Державної казначейської служби, на систему дистанційного обслуговування 

з використанням програмно-технічного комплексу ’’Клієнт Казначейства-

Казначейство’’. 

 

Система дистанційного обслуговування за своєю суттю призначена для 

надання клієнтам Управління Державної казначейської служби України у 

Голованівському районі Кіровоградської області віддаленого доступу за 

допомогою  мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Державної 

казначейської служби України з метою автоматизації процесу виконання 

бюджетів усіх рівнів.  

Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення  реалізації заходів щодо створення 

належних умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів та інших клієнтів у Голованівському районі. 

 

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

фінансування: строки та виконання Програми 

 



Виконання Програми дасть змогу розв’язати проблему забезпечення УДКСУ 

у Голованівському районі Кіровоградської області сучасною комп’ютерною 

технікою (принтери, монітори, блок безперебійного живлення) для швидкого 

та якісного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів. 

           Дія Програми розрахована на 2016-2018 рр. 

           Фінансування Програми планується здійснити за рахунок районного 

бюджету. 

           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 для 

обслуговування розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів шляхом 

придбання комп’ютерної техніки (принтерів, моніторів, блоку 

безперебійного живлення), яка відповідає всім вимогам Регламенту по 

встановленню системи дистанційного обслуговування. Напрями діяльності та 

перелік заходів виконання Програми наведені у Додатку 2 до Програми.  

 

Очікувані результати, ефективність виконання Програми 

Виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме: 

- створенню належної організаційної та матеріально-технічної бази 

для  функціонування  Управління  Державної казначейської служби 

України у Голованівському районі; 

- можливості клієнтам  Управління  Державної казначейської служби 

України у Голованівському районі  керувати своїми рахунками, не 

виходячи з кабінету; 

- забезпеченню розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у 

Голованівському районі якісним та своєчасним казначейським 

обслуговуванням; 

-  економії грошових ресурсів сільської ради на транспортні послуги 

та канцелярське приладдя; 

- вдосконаленню співпраці та посилення взаємодії органів місцевого 

самоврядування та органів державної влади   

 

Координація та контроль за виконанням Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є Управління Державної 

казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської 

області. 

 



Відповідальний виконавець Програми до 31 грудня 2016 року готує і подає  

Голованівській районній раді узагальнену інформацію про етап виконання 

заходів Програми. 

 

Контроль за виконанням Програми здійснює  Голованівська районна  рада.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

до Програми створення належних умов для обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших 

клієнтів в Голованівському районі на 2016-2018 роки  

затвердженої рішенням районної ради  

від 9 грудня 2016року № 123 

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування  Програми створення належних умов для обслуговування 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, впровадження дистанційного обслуговування з використанням 

програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» на 2016-2018 роки» у Голованівському 

районі на 2016 рік 

тис. гривень  

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

 

Етапи виконання  

Усього витрат на 

виконання програми 2016рік  2017рік  2018рік  

Обсяг ресурсів, усього,  

 

 

15,8 16,0 16,0 47,8 

В тому числі кошти районного 

бюджету 
15,8 16,0 16,0 47,8 

 

Додаток 2 

до Програми створення належних умов для обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших 

клієнтів в Голованівському районі на 2016-2018 роки  

затвердженої рішенням районної ради  

від 9 грудня 2016року № 123 

 
Напрямки діяльності та перелік заходів 

програми  для покращення обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за 

допомогою впровадження дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство»  Управління Державної казначейської служби 

України у Голованівському районі Кіровоградської області на 2016-2018роки 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтов

ні обсяги 

(тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

1 впровадження 

дистанційного 

обслуговування з 

використанням 

програмно-

технічного 

комплексу 

«Клієнт 

Казначейства – 

Казначейство»   

Виконання 

заходів для  

дистанційного 

обслуговування 

клієнтів 

Управління 

Казначейства 

2016-

2018 рр 

УДКСУ у 

Голованівсь

кому районі 

Районний 

бюджет  

15,8 Впровадження 

дистанційного 

обслуговування з 

використанням 

програмно-технічного 

комплексу «Клієнт 

Казначейства – 

Казначейство»  

(придбання принтерів, 

моніторів та блоку 

безперебійного 

живлення до 

комп’ютерів) 

Управління 

Казначейства 



 

 

 


