КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про затвердження Програми сприяння діяльності органу
Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні
установ і бюджетів Києво-Святошинського району на 2015 рік

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 43, 48, 78, 112 Бюджетного кодексу України, з
метою сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в
казначейському обслуговуванні установ бюджетів Києво-Святошинського району, на
підставі висновків і пропозицій постійної комісії з питань планування бюджету,
фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій,
районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму сприяння діяльності органу Державної казначейської служби
України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів КиєвоСвятошинського району на 2015 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики,
соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова ради

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 50-03-VІІ

О.С. Нестеренко

Затверджено
рішенням ІІІ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІІ скликання
від 24.12.2015 року № 50-03-VІІ

ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ
ОБСЛУГОВУВАННІ УСТАНОВ І БЮДЖЕТІВ
КИЄВО–СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК

2015 рік

1. Загальні положення
Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання
наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів
місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження
нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх
використанню .
Зміни бюджетної політики та нормативних актів, які відбуваються під
впливом демократичного механізму приймання рішень, розширення завдань та
функцій органів Державної казначейської служби України, підвищують місце і
роль казначейського обслуговування бюджетних коштів місцевих бюджетів,
контролю за їх цільовим використанням.
Районна програма розроблена у відповідності до ст.43, 48, 78, 112
Бюджетного Кодексу України, які встановлюють функції органів Державної
казначейської служби

України та Указу Президента України № 460 від

13.04.2011, яким визначені основні завдання органів Державної казначейської
служби України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938
«Про

затвердження

Порядку

казначейського

обслуговування

місцевих

бюджетів»
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Управління

Державної

Святошинському районі

казначейської

служби

України

у

Києво-

Київської області забезпечує через систему

електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове
обслуговування

розпорядників

коштів

бюджетів

Києво-Святошинського

району, складає та формує звітність про їх виконання.
На обслуговуванні в Управлінні Державної казначейської служби
України у Києво-Святошинському районі

(далі Управління казначейства)

знаходиться 29 бюджетів, 195 розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів. Щоденно до Управління казначейства клієнтами подається до 800
платіжних доручень, розпоряджень та розподілів на виділення бюджетних
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коштв для поточного фінансування

установ, крім того в програмному

комплексі «Казна Є» здійснюється реєстрація кошторисів, довідок про зміни,
планів

використання

бюджетних

коштів,

бюджетних

та

юридичних

зобов’язань.
В приміщенні, яке знаходиться в оперативному управлінні УДКСУ у
Києво-Святошинському районі, де розміщене

Фінансове управління Києво-

Святошинської РДА та планується розмістити

ЦНАП (Центр надання

адміністративних послуг) РДА, орендна плата яких складає 1 грн. в рік,
знаходиться в аварійному стані - протікає покрівля будівлі, що підтверджено
висновком експертного обстеження
На сьогодні Управління казначейства потребує сприяння з боку
районного

бюджету

в

частині

виділення

коштів

для

покращення

обслуговування розпорядників та одержувачів коштів Києво-Святошинського
району, а саме для забезпечення

утримання приміщення Управління

казначейства в належному стані для функціонування всіх районних служб, які
розміщені в цій будівлі і надають послуги жителям району,

забезпечення

контрольованості осіб, які приходять до установи, дотримання схоронності
документів клієнтів та підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів
Управління казначейства.
3. Мета і основні завдання
Мета районної Програми – реалізація засад в частині створення належних
умов в Управлінні казначейства для обслуговування розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів Києво-Святошинського району.
Основне завдання програми - забезпечення проведення капітального
ремонту аварійного приміщення об’єкту державної власності, який перебуває в
оперативному управлінні Управління казначейства, де розміщуються районні
служби та установи.
4. Очікувані результати виконання Програми
1. Підвищення якості та оперативності казначейського обслуговування
бюджетів Києво-Святошинського району.
3

2. Забезпечення сучасних умов обслуговування розпорядників коштів
Києво-Святошинського району.
3. Унеможливлення виникнення непередбачуваних ситуацій внаслідок
природно-кліматичних умов.
5. Фінансове забезпечення програми
Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок
коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених
законодавством у вигляді передачі міжбюджетних трансфертів відповідно до
глави 13 Бюджетного кодексу України.
6. Організаційне забезпечення програми
Забезпечення

якості та оперативності казначейського обслуговування

розпорядників коштів бюджетів Києво – Святошинського району.
Виконавець – Управління Державної казначейської служби України у
Києво-Святошинському районі Київської області.
7. Напрями діяльності та заходи Програми
з/
п

Назва
напряму
діяльності

Перелік заходів
програми

Строк

Виконавці

виконання

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні
обсяги
фінансуван
ня
(вартість)
тис. грн.

Бюджет
КиєвоСвятошинс
ького
району

280,0

заходу

1.

Матеріальне
забезпечення
органів
державної
влади

Здійснення
необхідних
термінових
капітальних
видатків
Управління
(капітальний
ремонт покрівлі)

2015

Начальник управління Державної
Казначейської служби України у
Києво-Святошинському районі
Київської області

УДКСУ у
Києво–
Святошинськом
у районі
Київської
області

Очікуваний
результат

Забезпечення
належних умов
обслуговування
розпорядників та
одержувачів
бюджетних
унеможливлення
виникнення не
передбачу
ваних ситуацій
внаслідок приднокліматичних умов

Хіврич Г.Д.
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