
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

І сесія 

(V засідання) 
 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 25 грудня 2015 року          № 46 

 

Про Програму підтримки державної політики у 

сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів в установах Бережанської 

міської ради  на 2016-2019 роки 

 

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 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму підтримки державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів в установах 

Бережанської міської ради на 2016-2019 роки (додається). 

2. Фінансово-господарському відділу міської ради передбачати кошти для 

реалізації заходів Програми на кожен рік відповідно до п. 2 ст. 85 

Бюджетного кодексу України  виходячи з можливостей міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови міської 

ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії міської ради 

від   25.12.2015 р. № 46 

 

Паспорт цільової Програми підтримки державної політики 

у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів в установах Бережанської міської ради 

на 2016-2019 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління Державної 

казначейської служби України  у Бережанському районі Тернопільської області 

2. Розробник програми: Управління Державної казначейської служби України  

у Бережанському районі Тернопільської області 

3. Термін реалізації програми: 2016-2019 роки  

4. Етапи фінансування програми: щорічно 

5. Орієнтовні обсяги фінансування програми:     тис.грн.  

Роки Всього, 

тис. грн. 

В т.ч. за джерелами фінансування 

Міський бюджет Інші джерела 

2016-2019р. р. 

 

В т.ч. 

       

2016 р. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

50 

 

 

 

15 

15 

10 

10 

50 

 

 

 

15 

15 

10 

10 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

6. Очікувані результати: 

- створення умов для більш якісного обслуговування місцевих бюджетів за 

доходами та видатками; 

- підвищення якості взаємодії між різними органами влади району в процесі 

виконання місцевих бюджетів, зважаючи на існуючі бази публічної інформації 

Управління Державної казначейської служби України; 

- посилення фінансово-бюджетної дисципліни; 

- надання керівництву району оперативної інформації про стан виконання 

місцевих бюджетів для прийняття ними ефективних управлінських рішень в 

режимі реального часу. 

- поліпшення матеріально – технічної бази та стану приміщення  управління 

Державної казначейської служби України у Бережанському районі 

Тернопільської області. 

- створення належних умов роботи управління Державної казначейської служби 

України у Бережанському районі Тернопільської області . 

7. Термін подання звітності: щорічно у IV кварталі. 



Програма  

підтримки державної політики 

у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів в установах Бережанської міської ради 

на 2016-2019 роки 

 

І.Основна мета програми.  

Метою програми є підтримка державної політики в сфері казначейського 

обслуговування, забезпечення належного функціонування в районі існуючої 

системи, удосконалення  співпраці Управління державної казначейської служби 

з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району шляхом 

впровадження системи дистанційного обслуговування, створення належних 

умов праці як для працівників так і для розпорядників коштів, які 

обслуговуються в управлінні. 

Цілі і переваги, які будуть досягнуті.  
1. Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи 

єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів.  

2. Оперативність отримання інформації про взяття зобов'язань 

розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з процесом виділення 

асигнувань, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на 

рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного 

закриття бюджетного року.  

3. Одержання фінансовими органами, органами місцевого 

самоврядування, головними розпорядниками коштів в режимі реального часу 

повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов'язання та 

касові видатки.  

4. Зменшення видатків на придбання паперу, розхідних матеріалів, 

суттєва економія коштів необхідних на забезпечення проїзду посадових осіб 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до Управління Державної 

казначейської служби України у випадку реалізації та впровадження 

програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство». 

 

2. Основні завдання програми. 
1. Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування 

міського бюджету.  

2.  Забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами 

місцевих бюджетів шляхом отримання інформації про взяття зобов'язань 

розпорядниками коштів. 

 3. Підтримка місцевими бюджетами інформаційного та матеріально-

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України, 

в тому числі для і для впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт 

казначейства – Казначейство».  

4. Створення належних умов праці для спеціалістів Управління з метою 

якісного та оперативного обслуговування місцевих бюджетів.  

 



З. Фінансове забезпечення програми.  

Заходи програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету 

відповідно до п. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України.  

 

4. Очікувані результати виконання програми.  
- створення умов для якісного і своєчасного обслуговування місцевих 

бюджетів району за доходами та видатками; 

- підвищення якості взаємодії між різними органами влади району в 

процесі виконання місцевих бюджетів, зважаючи на існуючі бази публічної 

інформації Управління Державної казначейської служби України; 

-  посилення фінансово-бюджетної дисципліни; 

- надання керівництву району оперативної інформації про стан виконання 

місцевих бюджетів для прийняття ними ефективних управлінських рішень в 

режимі реального часу. 

- підвищення рівня професійних знань посадовими особами органів 

місцевого самоврядування в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського 

обліку в державному секторі. 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 



Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми підтримки 

державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів в установах Бережанської міської ради 

на 2016-2019 роки 

№ 

п/п 

Найменування заходу Виконавець  

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн. 

Роки 
 

Міський бюджет 

 

 1. Придбання комп’ютерної та 

копіювальної техніки для 

якісного і своєчасного 

обслуговування місцевих 

бюджетів району, оперативного 

обміну інформацією про стан 

виконання бюджетів, в тому 

числі реалізації проекту 

впровадження програмно-

технічного комплексу «Клієнт 

казначейства – Казначейство» 

 

 

 

 

 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби 

 

 

 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

10 

 

10 

 
2. Забезпечення здійснення 

ремонтів та обслуговування 

комп’ютерної та іншої наявної 

техніки Управління Державної 

казначейської служби України  

для якісного і своєчасного 

обслуговування місцевих 

бюджетів району, в тому числі 

реалізації проекту 

впровадження програмно-

технічного комплексу «Клієнт 

казначейства – Казначейство» 

 

 

 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби 

 

 

 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3. Придбання господарських 

матеріалів для покращення умов 

праці   працівників управління 

та розпорядників бюджетних 

коштів, які обслуговуються в 

даному управлінні.  

 

 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


