Додаток № 11
до рішення сесії
від _22 .11.2019р.№
_858__
ПРОГРАМА
«Фінансова підтримка установ та організацій,
які фінансуються з державного бюджету на 2019 рік»
1. Загальні положення
Програма розроблена на основі законодавчих актів України з метою взаємодії і вдосконалення
шляхів співпраці з Управлінням Державної казначейської служби України у Скадовському районі
Херсонської області у зв'язку з недостатнім фінансуванням з державного бюджету та
унеможливленням ефективного казначейського обслуговування бюджетних коштів та
функціонування установи на належному рівні в цілому.
Управління Казначейства відповідно до ст. 43 Бюджетного кодексу здійснює обслуговування
бюджетних коштів, що передбачає:
- розрахунково – касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів
відповідно до законодавства;
- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету,
взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів
за цими зобов'язаннями;
- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з
дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України;
- здійснення інших операцій з бюджетними коштами.
Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р, а саме: у сфері фінансової та бюджетної політики
передбачено удосконалення автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних
рівнів що включає в себе електронне звітування суб’єктів державного сектору з використанням
інформаційних технологій та електронного цифрового підпису.
Розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 № 816-р рекомендовано визначити пріоритетним казначейське
обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»
та здійснити організаційно – технічні заходи щодо підключення до зазначеної системи. Державній
казначейській службі необхідно забезпечити обслуговування розпорядників (одержувачів) коштів
державного та місцевих бюджетів із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт
Казначейства – Казначейство».
Запровадження системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»
та автоматизованої системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів «Є-Звітність» надасть можливість розпорядникам коштів в режимі реального часу
отримувати повну, достовірну та детальну інформацію про фінансові зобов’язання та касові видатки
для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами.
Виконання завдань, які покладаються на органи Казначейства, значною мірою залежить від
наявності сучасної, ефективної матеріально – технічної бази.
2. Мета програми
Підтримка державної політики в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,
удосконалення співпраці Управління Казначейства з Лазурненською селищною радою, створення
належних умов для своєчасного та якісного обслуговування коштів селищної ради, забезпечення
належного функціонування існуючої системи шляхом надання фінансової підтримки у зв'язку з
незабезпеченістю коштами.
3. Завдання програми
Надання Управлінню Казначейства субвенції, як додаткового джерела фінансування заходів,
спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази (придбання предметів та матеріалів,
поновлення комп’ютерної техніки,оплату робіт і послуг,спрямованих на реалізацію заходів з
енергозбереження..

4. Склад проблеми
Надання фінансової підтримки, як додаткового джерела, забезпечить створення належних умов
для своєчасного та якісного обслуговування коштів селищної ради та функціонування служби на
належному рівні.
5. Джерело фінансування
Фінансування заходів, передбачених програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів
загального фонду бюджету Лазурненської селищної ради шляхом надання субвенції Управлінню
Казначейства.
6. Перелік організаційно-технічних заходів програми
Назва
напрямку
діяльності

Підвищення
ефективності
роботи

Найменування заходів

Покращення матеріально-технічної
бази(придбання предметів та
матеріалів),оплату робіт і
послуг,спрямованих на реалізацію
заходів з енергозбереження
Управління Державної
казначейської служби України у
Скадовському районі Херсонської
області

Орган
виконання

Лазурненська
селищна рада

Термін
виконання

ІV квартал
2019 року

КЕКВ,
КФК

Загальний
обсяг (грн.)

2620
0119800
10 000,00

7. Строки та етапи виконання
Програма буде реалізовуватись в один етап протягом 2019 року.
8. Очікувані результати
Виконання визначених програмою заходів поліпшить матеріально-технічну базу Управління
Казначейства, надасть можливість удосконалити співпрацю Управління Казначейства з
Лазурненською селищною радою, створити належні умови для своєчасного та якісного
обслуговування коштів селищної ради, забезпечити належне функціонування існуючої системи.
Запровадження системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»
та автоматизованої системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів «Є-Звітність» надасть можливість Лазурненській селищній раді в режимі
реального часу отримувати повну, достовірну та детальну інформацію про фінансові зобов’язання та
касові видатки для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами бюджету
Лазурненської селищної ради. Зменшить видатки селищної ради на придбання паперу, витратних
матеріалів для комп’ютерної техніки та на забезпечення проїзду посадових осіб Лазурненської
селищної ради до Управління Казначейства.
9. Організація управління та контроль за ходом виконання програми
Відповідальна за виконання програми,термін, звітність та фінансування – Лазурненська селищна рада.
Контроль за виконанням цієї програми здійснює постійна депутатська комісія з питань соціальноекономічного розвитку,планування та виконання бюджету,встановлення місцевих податків та зборів
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