
 

 

                                                             

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят восьмої сесії сьомого скликання 

 

 

01 серпня 2019 року № 269 

 

Про затвердження Програми  

удосконалення казначейського 

обслуговування місцевих 

бюджетів на 2019 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи лист Управління Державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі Полтавської області від 02.07.2019 №01-18/477, 

рекомендації постійних комісій міської ради, на підставі поданих документів 

міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму удосконалення казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів на 2019 рік (далі-Програма), що додається.  

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

Управління Державної казначейської служби України у Пирятинському районі 

Полтавської області (Дедяєва Г.М.) та фінансове управління міської ради   

(Кеда С.Ю) в частині передачі міжбюджетних трансфертів.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 



Додаток 

до рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

01 серпня 2019 року № 269 

   

 

 

           

 

 

ПРОГРАМА 

удосконалення казначейського обслуговування  

місцевих бюджетів  

на 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м.Пирятин – 2019 р. 

 



1. Загальні положення 
 

Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів на 2019 рік розроблена на виконання Закону України „Про 

національну програму інформатизації“, Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VI, Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого наказом МФУ від 23.08.2012 № 938, Порядку 

казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 

затвердженого наказом МФУ від 24.12.2012 №1407, Порядку реєстрації та 

обліку зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах 

Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 

02.03.2012 № 309, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“. 

Для забезпечення належних умов казначейського обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі при функціонуванні 

системи дистанційного обслуговування та АС „Є-Звітність“ виникає потреба  в 

поліпшенні матеріально-технічної бази.  

 

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

 

2.1. Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів на 2019 рік (далі – Програма) передбачає запровадження системи 
дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів, АС „Є- Звітність“, що сприятиме мінімізації людського фактора у сфері 
казначейського обслуговування. На практиці це забезпечує ліквідацію черг, 
необов’язковість їх систематичних візитів до операціоніста, економію робочого 
часу. Надає можливість подати фінансову звітність до органу Казначейства в 
електронному вигляді, перевірити і підписати кожну форму електронним 
цифровим підписом. Автоматичне формування бюджетної звітності зменшує 
затрати робочого часу на заповнення форм звітності. 

2.2. З метою забезпечення належних умов казначейського 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні 

Державної казначейської служби України у Пирятинському районі 

запроваджується система дистанційного обслуговування (далі – СДО) . 

2.3. З метою забезпечення належних умов подання звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в управлінні Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі запроваджується 

система електронної звітності „Є-звітність“ (далі – АС „Є-Звітність“). 

2.4. Запровадження СДО та АС „Є-Звітність“ здійснюється відповідно 

до Конституції України, Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства фінансів України 

та Державної казначейської служби України. 

2.5. Основні принципи функціонування СДО та АС „Є-Звітність“: 

2.5.1 орієнтація на розпорядника (одержувача) бюджетних коштів; 



2.5.2 достовірність та актуальність інформації;  

2.5.3 комфортність використання отриманих аналітичних даних; 

2.5.4 можливість зворотного зв’язку. 

В цілому матеріально-технічна база та кадровий потенціал дозволяють 

забезпечувати виконання повноважень, наданих управлінню Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі. 

Однак, в зв’язку із розширенням мережі розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів та запровадженням СДО через ПТК „Клієнт Казначейства-

Казначейство”, АС „Є-Звітність“ технічні можливості наявної комп’ютерної 

техніки (54% від 10 до 15 років експлуатації) унеможливлюють належне та 

якісне надання послуг клієнтам управління Казначейства. 

 

3. Мета Програми 

 

3.1. Програма покликана забезпечити запровадження системи ДО через 

ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство”, АС „Є-Звітність“ з метою 

спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів з управлінням Державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі, впровадження електронного формату обслуговування 

клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та 

сучасних Інтернет-технологій.  

3.2. Крім того, Програма покликана забезпечити: 

підвищення рівня надання послуг з казначейського обслуговування 

клієнтів управління Казначейства; 

створення комфортних умов розпорядникам та одержувачам бюджетних 

коштів; 

подальший розвиток системи казначейського обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зміцнення бюджетної 

дисципліни; 

покращення оперативності управління бюджетними коштами 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через контроль рахунків в 

режимі реального часу; 

формування позитивного іміджу щодо діяльності управління Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 

 

4.1. Реалізація Програми забезпечить виконання управлінням Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі основних стратегічних 

цілей із запровадження електронного документообігу, якості казначейського 

обслуговування бюджетів усіх рівнів у відповідності до світових стандартів. 

4.2. Належне функціонування СДО ПТК „Клієнт Казначейства-

Казначейство” та запровадження АС „Є-Звітність“ в УДКСУ у Пирятинському 

районі є запорукою успішного виконання завдань щодо обслуговування 



розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, визначених законодавством 

України, уникнути значної кількості наявних проблем. 

4.3. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів 

Пирятинської ОТГ на 2019 рік у вигляді субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіону. 

4.4. Бюджетні кошти використовуються для забезпечення отримання 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів належних послуг з 

казначейського обслуговування із застосування СДО ПТК „Клієнт 

Казначейства-Казначейство”. 

4.5. Кошти виділяються на підставі кошторисних витрат згідно з 

укладеними договорами. 

4.6. Управління Державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі перераховує кошти постачальникам товарів на підставі 

укладених договорів, наданих рахунків-фактур та накладених на отримання 

товарно-матеріальних цінностей. 

4.7. Про проведені заходи та використані кошти виконавець Програми 

подає звіт Пирятинській ОТГ. 

4.8. Орієнтовні обсяги фінансування Програми 30,0 тис.грн. (придбання 

двох персональних комп’ютерів – 24,0 тис.грн. та багатофункціонального 

принтера – 6,0 тис.грн.). 

 

5. Строки та етапи виконання Програми: 

 

Програма  буде реалізовуватись  протягом   2019 року. 

 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію за ходом виконання Програми покладено на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому за напрямком. 

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію 

міської ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

       

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу А.Щербина 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика  Програми) 

 

Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів  

на 2019 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі Полтавської 

області 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

 

Розпорядження міського голови від 26.06.2019р. 

№116 

 

3. Розробник програми 

 

Управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі Полтавської 

області 

4. Співрозробник програми 

 

- 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі Полтавської 

області 

6. Учасник програми 

 

Управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі Полтавської 

області 

7. Термін реалізації програми 

 

Протягом  2019  року 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

- 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

Бюджет міської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

30,0 тис. грн. 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 30,0 тис. грн. 

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів  

на 2019 рік 
 

             тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

2019 рік 20    рік 20_рік   20__ - 20__р.р.  20__ -20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 

30,0 

     

30,0 

бюджет міської ОТГ 30,0     30,0 

кошти не бюджетних 

джерел 

      

 

 

 



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми удосконалення казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів на 2019 рік   

                                                                                    
№ Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у 

тому числі: 

Очікувани

й 

результат 

1 Покращення 

надання 

послуг 

Придбання двох 

персональних 

комп’ютерів 

2019  рік УДКСУ у 

Пирятинському 

районі  

Бюджет 

міської 

ОТГ 

 

24,0 

 

 

 

 

Придбання 

багатофункціона

льного принтера 

2019  рік УДКСУ у 

Пирятинському 

районі 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,0  

  ВСЬОГО    30,0  

 

 Додаток 4 

 до Програми 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Управління Державної казначейської служби України у Пирятинському районі Полтавської області 

м.Пирятин, Полтавська область 

  

Код відомчої класифікації _______02___________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ______0219800________ 

Код КЕКВ : __________  2620, 3220__________________________________________ 
 

№  Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено на 

2019 рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Покращення 

надання 

послуг 

Рішення  

58-ї сесії 

міської ради  

від 01 серпня 

2019 року  

№ 269 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України  

у Пирятинському 

районі Полтавської 

області 

3
0

,0
0
 

6,00        

6
 /

 2
4

,0
0
 

    

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу А.О. Щербина 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

01 серпня 2019 року 


