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КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р I ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  сприяння  дгяльностг  органу  
Державное  казначейськог  служби  Украiни  в  казначейському  обслуговуваннг  

установ  i бюджетгв  Киево -Святошинського  району  на  2016-2017 роки  

Вгдповгдно  до  пункту  16 статтг  43 Закону  Укра iни  «Про  мгсцеве  
самоврядування  в  цкра iнг», статей  43, 48, 78, 112 Бюджетного  кодексу  цкра iни , з  
метою  сприяння  дгяльностг  органу  державно  казначейсько i служби  цкра iни  в  
казначейському  обслуговуваннг  установ  i бюджетгв  Киево -Святошинського  району , 

на  пгдставг  висновкгв  i пропозицгй  постгйно i ком  iсй  з  питань  планування  бюджету , 

фгнансгв , податково i полгтики , соцгально -економгчного  розвитку  та  гнвестицгй , 

районна  рада  

в  л  р  i ш  л  л  а : 

1. Затвердити  Програму  сприяння  дгяльностг  органу  державно  казначейсько i 

служби  цкра iни  в  казначейському  обслуговуваннг  установ  i бюджетгв  Киево -

Святошинського  району  на  2016-2017 роки , що  додаеться . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  
районно  ради  з  питань  планування  бюджету , фгнансгв , податково i полгтики , 

соцгально -економгчного  розвитку  та  гнвестицгй . 

Голова  ради 
	

В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
N4 213-15-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
ргшенням  ХУ  сесй  Киево -Святошинськог  
районна i ради  VII скликання  
вгд  20.12.2016 року  Ns 213-15-VII 

ПРОГРАМА  
СПРИЯННЯ  ДIЯЛЬНОСТ 1 ОРГАНУ  ДЕРЖАВНО I 

КАЗНАЧЕЙСЬКО I СЛУЖБИ  УКРА IНИ  В  КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ  
ОБСЛУГОВУВАНН I УСТАНОВ  I БЮДЖЕТ IВ  
КИСВО -СВЯТОШИНСЬКОГО  РАЙОНУ  

НА  2016-2017 РОКИ  

м . Киiв  
2016 pix 



1. Загальнг  положения  

Питания  прозоростг  бюджетного  процесу , ефективностг  використання  наявних  

фгнансових  ресурсгв  та  цгльового  спрямування  бюджетних  коштгв  мгсцевих  бюджетгв  

набувають  особливо i актуальностг  в  умовах  запровадження  нових  норм  бюджетного  

законодавства , якi сприяють  бгльш  ефективному  iх  використанню . 

Змгни  бюджетно i полгтики  та  нормативних  актгв , якi вгдбуваються  пгд  впливом  

демократичного  механгзму  приймання  ргшень , розширення  завдань  та  функцгй  органгв  

державно  казначейсько i служби  цкра iни , пгдвищують  мгсце  i роль  казначейського  

обслуговування  бюджетних  коштгв  мгсцевих  бюджетгв , контролю  за  iх  цгльовим  

використанням . 

Районна  програма  розроблена  у  вгдповгдностг  до  ст .43,48,78,112 Бюджетного  

Кодексу  Укра iни , якi встановлюють  функцг i органгв  державно  казначейсько i служби  

цкра iни  та  Указу  Президента  Укра iни  Ns 460 в iд  13.04.2011, яким  визначенг  основнг  

завдання  органгв  державно  казначейсько i служби  Укра iни , наказу  Мгнгстерства  Фгнансгв  

цкра iни  в iд  23.08.2012 Ns 938 «Про  затвердження  Порядку  казначейського  

обслуговування  мгсцевих  бюджетгв ». 

2. Визначення  проблемы , на  розв 'язання  яког  спрямована  Програма  

цправлгння  державно  казначейсько i служби  Укра iни  у  Киево -Святошинському  

районг  Ки iвсько i областг  забезпечуе  через  систему  електронних  платежгв  Нацгонального  

банку  Укра iни  розрахунково -касове  обслуговування  розпорядникгв  коштгв  бюджетгв  

Киево -Святошинського  району , складае  та  формуе  звгтнгсть  про  iх  виконання . 

На  обслуговуваннг  в  цправлгннг  державно  казначейсько i служби  цкра iни  у  

Киево -Святошинському  районг  (далг  - цправлгння  казначейства ) знаходиться  29 

бюджетгв , 192 розпорядникгв  та  одержувачгв  бюджетних  коштгв . Щоденно  до  цправлгння  

казначейства  клгентами  подаеться  до  700 платгжних  доручень , розпоряджень  та  

розподглгв  на  видглення  бюджетних  коштгв  для  поточного  фгнансування  установ , кргм  

того  в  програмному  комплексг  «С -Казна» здгйснюеться  реестрацгя  кошторисгв , довгдок  

про  змгни , плангв  використання  бюджетних  коштгв , бюджетних  та  юридичних  

зобов 'язань . 
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Внаслгдок  професгйно i скоординовано i хакерсько i атаки  на  гнформацгйнг  ресурси  

державно  казначейсько i служби  Укра iни  О6 грудня  2016 року  пошкоджене  мережеве  

обладнання  та  комп 'ютерна  технгка  Управ  лiння  казначейства . 

На  сьогоднг  Управлгння  казначейства  потребуе  сприяння  з  боку  районного  

бюджету  в  частинг  видглення  коштгв  для  покращення  обслуговування  розпорядникгв  та  

одержувачгв  коштгв  Киево -Святошинського  району , а  саме  для  забезпечення  працгвникгв  

управлгння  комп 'ютерною  технгкою , взамгн  пошкоджено i та  тако i, що  не  пгдлягае  

вгдновленню , також  для  пгдвищення  ргвня  захищеностг  гнформацгйних  ресурсгв  

цправлгння  казначейства . 

З . Мета  i основнг  завдання  

Мета  районно  Програми  - реалгзацгя  засад  в  частинг  створення  належних  умов  в  

цправлгннг  казначейства  для  обслуговування  розпорядникгв  та  одержувачгв  бюджетних  

коштгв  Киево -Святошинського  району . 

Основне  завдання  програми  - забезпечення  придбання  комп 'ютерно i технгки  для  

цправлгння  казначейства . 

-i. Очгкуванг  результат i,I виконання  Програми  

1. Пгдвищення  якостг  та  оперативностг  казначейського  обслуговування  бюджетгв  

Киево -Святошинського  району , запобггання  можливих  затримок  в  проведеннг  платежгв . 

2. цнеможливлення  виникнення  непередбачуваних  ситуацгй  внаслгдок  

несанкц iонованого  втручання  в  мережу . 

З . цспгшне  зав  ершення  2016 бюджетного  року . 

5. Фгнансове  забезпечення  програми  

Фгнансування  завдань , поставлених  програмою  здгйснюеться  за  рахунок  коштгв  

районного  бюджету , а  також  гнших  джерел , не  заборонених  законодавством  у  виглядг  

передачг  мгжбюджетних  трансфертгв  вгдповгдно  до  глави  13 Бюджетного  кодексу  Укра iни . 
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6. Органгзацгйне  забезпечення  програми  

Забезпечення  якостг  та  оперативностг  казначейського  обслуговування  

розпорядникгв  коштгв  бюджетгв  Киево -Святошинського  району . 

Виконавцг  - Киево -Святошинська  районна  рада  Киiвсько i областг , цправлгння  

державно  казначейсько i служби  Укра iни  у  Киево -Святошинському  районг  Киiвсько i 

областг . 
7. Напрями  дгяльностг  та  заходи  Програми  

з .% 

п  

Назва  

напряму  
д 1яльноСТ 1 

Перелгк  заходгв  

I1РОГРМИ  

Строк  

вико   наннн  

входу  

Виконавцг  жерела  

фгнансуван  ня  

Оргентовнг  

обсяги  фгнансуван  
ня  

(вартгсть ) п-iс . грн . 

Очгкунаний  

езультат  

1. Матергальне  Придбання  2016- Киева - айонний  199;00 Забезпечення  
забезпечення  комп 'ютерно 1 2017 Святошинська  бюджет  належних  умом  

органгв  тенигки  райониарада  обслугонування  
державно  Управлгнням  Ки1всько 1 областг  розпорядникгв  т  

влади  казначейства  УДКСУ  у  Киева - одержувачгн  бюдже -п-г-х  
Снятошинському  районе  коштгв . 

Киiвсько i областг  запобггання  можлиних  
затримок  н  пронедениг  

платежгв , унеможливлення  
ниникнення  
епередбачуваних  ситуацгй  

инаслгдок  
есанкцгонованого  

итручання 	н 	мер  ежу . 

спгшне  завершения  201 

бюджетного  року . 

Начальник  управлгння  Державно i 

казначейсько i служби  Укра iни  у  
Киево -Святошинському  районг  
Ки iвсько i областг  Г .Д . Хгврич  
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Пояснювальна  записка  

Програма  сприяння  дгяльностг  органу  державно  казначейсько i служби  цкра iни  в  

казначейському  обслуговуваннг  установ  бюджетгв  Киево - Святошинського  району  

спрямована  на  реалгзацгю  засад  в  частинг  створення  належних  умов  в  цправлгннг  

казначейства  для  обслуговування  розпорядникгв  та  одержувачгв  бюджетних  коштгв  

Киево -Святошинського  району . Основне  завдання  програми  - придбання  комп 'ютерно i 

технгки  для  цправлгння  казначейства . 

На  балансг  цправлгння  казначейства  облгковуеться  комп 'ютерна  технгка , яка  

придбана  у  2003-2011 роках , частина  з  яко i морально  застаргла  та  фгзично  зношена . 

Внаслгдок  професгйно i скоординовано i хакерсько i атаки  на  гнформацгйнг  ресурси  

державно  казначейсько i служби  цкра iни  Об  грудня  2016 року  пошкоджене  мережеве  

обладнання  та  комп 'ютерна  технгка  цправлгння  державно  казначейсько i служби  цкра iни  

у  Киево -Святошинському  районг  Ки iвсько i областг . 

На  сьогоднг  цправлгння  казначейства  потребуе  сприяння  з  боку  районного  

бюджету  в  частинг  видглення  коштгв  для  покращення  обслуговування  розпорядникгв  та  

одержувачгв  коштгв  Киево -Святошинського  району , а  саме  для  забезпечення  працгвникгв  

управлгння  комп 'ютерною  технгкою , взамгн  пошкоджено i та  несправно i, та  тако i, що  не  

пгдлягае  вгдновленню , а  також  для  пгдвищення  ргвня  захищеностг  гнформацгйних  

ресурсгв  цправлгння  казначейства . 

Комп 'ютерна  технгка , що  пгдлягае  замгнг  : 
Поточнг  видатки : 19 000,00 
Блок  безперервного  живлення  - 5 шт .- 6100,00 грн . 
Батарея  до  блоку  живлення  - 15 шт . -7500,00 грн . 
Зовнгшнгй  жорсткий  диск  - 1 шт . -2900,00 грн . 
Планка  пам 'ятг  - 3 шт . - 2500,00 
Капгтальнг  видатки  : 180 000,00 
Системний  блок  - 12 шт .- 156000,00 грн . 
Принтер  -2 шт . - 24000,00 грн . 

Начальник  управлгння  державно  
казначейсько i служби  цкра iни  у  
Киево -Святошинському  районг  
Ки iвсько i областг 
	

Г .Д . Хгврич  


