
 
 
 
 
 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання 

 
 
13 вересня 2022 року № 322 
 
Про затвердження Програми „Підтримка управління Державної казначейської 
служби України у Пирятинському районі Полтавської області на 2022 рік“ 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, керуючись статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, рішенням 
шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від        
28 травня 2020 року № 237 „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 № 3663/02-32 від 09.09.202 р., висновки та рекомендації 
постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму „Підтримка управління Державної казначейської 
служби України у Пирятинському районі Полтавської області на 2022 рік“ (далі 
– Програма), що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 
управління Державної казначейської служби України у Пирятинському районі 
Полтавської області (Щербина А.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 
  
 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 
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Вступ 
Програма підтримки управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі Полтавської області (надалі – Програма) 
розроблено у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 

Виконання бюджету є однією з найважливіших та найскладніших стадій 
бюджетного процесу, яка передбачає забезпечення повного та своєчасного 
надходження передбачених бюджетом доходів і забезпечення фінансування 
запланованих бюджетом видатків.  

У сучасних умовах в Україні ключовим учасником процесу касового 
виконання бюджетів усіх рівнів є Державна казначейська служба України.  

Відповідно до законодавства України, Державна казначейська служба 
України наділена широкими бюджетними повноваженнями. Основне 
призначення Казначейства, як фінансового інституту, - забезпечення 
обслуговування бюджетів та оперативне управління бюджетними коштами. 

Питання ефективності та якості обслуговування розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів – це один з основних пріоритетів органів 
Державної казначейської служби України, який визначає партнерський рівень 
відносин учасників бюджетного процесу в ході виконання бюджетів усіх рівнів. 

 Від умов праці значною мірою залежить успішність виконання 
фахівцями управління своїх функціональних повноважень. Відсутність 
фінансування на покращення матеріально-технічної бази управління 
Казначейства загрожує проблемами в функціонуванні управління.  

 
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, бухгалтерського обліку, виконання бюджетів. 

В діяльності управління Державної казначейської служби України у 
Пирятинському районі Полтавської області існує ряд нагальних організаційних, 
фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують 
невідкладного розв’язання, в тому числі за участю органів місцевого 
самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження 
Програми підтримки управління Державної казначейської служби України у 
Пирятинському районі Полтавської області. 

Перш за все Програма націлена на повне та якісне казначейське 
обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, надання 
консультативних послуг з питань казначейського обслуговування, поліпшення 
умов обслуговування учасників бюджетного процесу, створення зручних умов 



для виконання посадових обов’язків кожним працівником бюджетної сфери. 
Розроблена з урахування вищенаведених нормативних документів, Програма 
спрямована на втілення у практику сучасних підходів, взаємовідносин влади із 
суспільством. 

Ефективна реалізація контрольних функцій управлінням Казначейства, 
забезпечення партнерських зв’язків з установами територіальної громади та 
належний рівень консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу, 
враховуючи постійну зміну економічних та фінансових процесів в державі, які 
несуть за собою зміну в законодавстві, в повному обсязі можлива лише при 
охоплені працівниками казначейства законодавчо-нормативних актів, яке в 
свою чергу можливе при достатньому матеріально-технічному забезпеченні.  

В цілому, матеріально-технічна база та кадровий потенціал дозволяють 
забезпечувати виконання повноважень, наданих управлінню Державної 
казначейської служби України у Пирятинському районі. Проте, фінансове 
забезпечення не дозволяє здійснити ремонт протирадіаційного укриття, 
придбати інвентар для захисної споруди – сидіння, а також технічного 
обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої мережі 
водопостачання. В зв’язку з тим, що радіатори опалення вийшли із ладу, то для 
належних умов праці спеціалістів управління Казначейства виникла потреба у 
радіаторів опалення. Вихід з ладу радіаторів опалення ставить під загрозу 
функціонування опалення в усіх установах, що розташовані в будівлі 
управління Державної казначейської служби України у Пирятинському районі.  
 

Розділ 2. Визначення мети Програми 
Метою Програми є стабільна робота управління Казначейства з 

обслуговування бюджету Пирятинської міської територіальної громади,  
покращення умов праці спеціалістів управління – жителів громади, 
забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем. Програма покликана 
забезпечити підвищення рівня безпеки співробітників та відвідувачів 
адміністративного приміщення, створити комфортні умови співробітникам 
управління, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів.. 

  
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування та строки та етапи виконання Програми 
Від ефективності виконання управлінням Казначейства своїх 

повноважень залежить своєчасність виконання програм соціально-
економічного, оздоровчого, культурного та освітнього напрямків громади та 
оперативність обслуговування бюджетних установ. 

На стабільну роботу будь якої установи впливають багато чинників. Одна 
з головних - це безпека. 

Для забезпечення вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд 
цивільного захисту необхідно здійснити їх поточний ремонт та придбати 
сидіння. 



Задля попередження аварії мережі водопостачання необхідно провести 
технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої 
мережі водопостачання 

В зв’язку з тим, що радіатори опалення вийшли із ладу, то для належних 
умов праці спеціалістів управління Казначейства виникла необхідність 
придбати радіатори опалення. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік у вигляді субвенції з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіону. 

Строк виконання програми – 2022 рік. 
Етапи виконання Програми: 
кошти виділяються на підставі кошторисних витрат згідно з укладеними 

договорами та виготовленої кошторисної документації на поточний ремонт 
протирадіаційного укриття, технічне обслуговування та утримання в 
належному стані внутрішньої мережі водопостачання; 

протягом 2022 року здійснити поточний ремонт протирадіаційного 
укриття, технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої 
мережі водопостачання, придбати сидіння та встановити нові радіатори 
опалення; 

управління Державної казначейської служби України у Пирятинському 
районі перераховує кошти постачальникам товарів на підставі укладених 
договорів, актів виконаних робіт, наданих рахунків-фактур та накладних на 
отримання товарно-матеріальних цінностей; 

про проведені заходи та використані кошти виконавець Програми подає 
звіт Пирятинській міській територіальній громаді. 

 
Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Завданням програми є забезпечення розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів якісними та оперативними послугами.  

Заходами програми є: 
на виконання вимог наказу МВС від 09.07.2018 №579 «Про затвердження 

Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного 
захисту» забезпечити протирадіаційне укриття сидіннями та провести 
поточний ремонт протирадіаційного укриття; 

для забезпечення підтримання приміщення управління Казначейства в 
належному стані здійснити технічне обслуговування та утримання в 
належному стані внутрішньої мережі водопостачання, замінити радіатори 
опалення, що вийшли з ладу за опалювальний період 2021-2022 рр.; 

Прийняття та виконання Програми дасть змогу: 
підвищити рівень безпеки адміністративної будівлі та жителів міста, 

укомплектувати сидіннями захисну споруду цивільного захисту; 
забезпечити підтримання приміщення управління у належному стані та 

покращити умови праці працівників, підвищити рівень праці; 
привести в належний стан системи опалення приміщення управління 



Казначейства; 
підвищити оперативність та якість надання послуг з казначейського 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 
 

Розділ 5.Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Організація виконання заходів Програми покладається на управління 

Державної казначейської служби у Пирятинському районі Полтавської області 
(в.о. начальника управління Державної казначейської служби України у 
Пирятинському районі Щербина А.О.). Контроль за виконанням Програми 
здійснюють заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської 
ради Мельниченко М.В. та постійна комісія з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 
власності (Тристан О.В.). 

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку 
встановленому чинним законодавством.  

 
 
 

Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 

 
 



Додаток 1 
    

П А С П О Р Т 
Програми Підтримка управління Державної казначейської служби України 

у Пирятинському районі Полтавської області на 2022 рік 
 (назва програми) 

 

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 № 140 від 
09.09.2022р. 

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 01.09.2022-31.12.2022 

7.1. 
Етапи виконання програми (для 

довгострокових 
програм) 

   

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у 

виконанні програми (для 
комплексних програм) 

Бюджет Пирятинської міської територіальної 
громади 

9. 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, 

всього, у тому числі: грн. 

95 000,00 - - 

9.1. коштів бюджету міської ТГ грн. 95 000,00 - - 
 Коштів інших джерел - - - 

 
                 



Додаток 2 
Ресурсне забезпечення Програми 

Підтримка управління Державної казначейської служби України 
у Пирятинському районі Полтавської області на 2022 рік 

 
Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми 

Етапи виконання 
програми 

Усього витрат на виконання 
програми, тис. грн. 

2022рік 20 
рік 

20 
рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.), 
у тому числі: 95,0 - - 95,0 

кошти бюджету міської ТГ 95,0 - - 95,0 

кошти не бюджетних джерел 0,0 - - 0,0 

 

Додаток 3 
Напрями діяльності та заходи Програми 

Підтримка управління Державної казначейської служби України 
у Пирятинському районі Полтавської області на 2022 рік 

№ Назва 
напряму 

Перелік Строк Відповідаль- Джерела Орієнтовні 
обсяги 

Очікуваний 

 діяльності заходів виконання ний фінансування фінансування результат 
 (пріоритетні програми заходу виконавець  (вартість), 

тис. грн, 
 

 завдання)   заходу  у тому числі:  
    програми    
1 Забезпечення 

розпорядників 
та одержувачів 
бюджетних 
коштів 

якісними та 
оперативними 
послугами 

Поточний ремонт 
протирадіаційного 

укриття 
 

2022рік управління 
Державної 

казначейської 
служби України у 
Пирятинському 

районі 
Полтавської 

області 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальної 

громади 

46,0 Підвищення 
рівня безпеки 
працівників 

та 
відвідувачів, 
покращення 
умов праці 
спеціалістів 
управління, 
підтримання 
приміщення 
управління 
Казначейства 
в належному 
технічному 

стані 

Технічне 
обслуговування та 

утримання в 
належному стані 

внутрішньої мережі 
водопостачання 

2022 рік управління 
Державної 

казначейської 
служби України у 
Пирятинському 

районі 
Полтавської 

області 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальної 

громади 

1,5 

Придбання сидінь 
для 

протирадіаційного 
укриття 

2022 рік управління 
Державної 

казначейської 
служби України у 
Пирятинському 

районі 
Полтавської 

області 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальної 

громади 

18,0 

Радіатори опалення 
з монтажними 

кранами 

2022 рік управління 
Державної 

казначейської 
служби України у 
Пирятинському 

районі 
Полтавської 

області 

Бюджет 
Пирятинської 

міської 
територіальної 

громади 

29,5 

  Всього:    95,0  

 



Додаток 4 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 
Лубенський район, Полтавська область 

 
Код програмної класифікації видатків __3719800_____________________ 

 

Рік Правова підстава 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, тис.грн С
іч
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 

2022 Рішення тридцять сьомої 
позачергової сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від  
13 вересня 2022 року  
№322 

 
 
 

95,0 

- - - - - - - - 

9
5

,0
- 

 - - 

 

 
 
Начальник відділу економіки та  
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 
 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 
13 вересня 2022 року 

 
 


