
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.03.2022 № 939          20 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про хід виконання «Комплексної програми співпраці  

Вінницької міської ради, Управління Державної  

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької  

області, розпорядників та одержувачів бюджетних  

коштів в сфері казначейського обслуговування бюджету  

Вінницької міської територіальної громади на  

2016-2021 роки» у 2021 році та затвердження  

«Комплексної програми співпраці Вінницької міської  

ради, Управління Державної казначейської служби  

України у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників  

та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського  

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної  

громади на 2022-2024 роки» 

 

З метою забезпечення належного функціонування існуючої системи 

казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної 

громади, застосування дистанційного обслуговування розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів та забезпечення ефективної організації роботи 

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької 

області згідно вимог Бюджетного кодексу України, рішенням міської ради від 

25.03.2016р. №174 (зі змінами) затверджена «Комплексна програма співпраці 

Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби України у 

м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2016-2021 роки» (надалі - Програма). 

Метою Програми є підвищення дієвості і ефективності функціонування 

системи казначейського обслуговування бюджету, спрямованої на зміцнення 

фінансової системи, виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за програмно-цільовим методом, цільового використання бюджетних 

коштів, покращення якості послуг, що надаються Управлінням Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області (надалі – 

Управління) за рахунок використання сучасних методів обробки інформації, 

безперервної модернізації та удосконалення багаторівневої інформаційно-

обчислювальної системи Державної казначейської служби України. 



 

Для забезпечення планової та системної роботи в Управлінні в повній мірі 

налагоджено якісну організацію роботи з питань казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджету Вінницької 

міської територіальної громади та виконання інших завдань, що належать до 

компетенції Управління відповідно до Положення про Управління Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області в установленому 

законодавством порядку. 

З метою створення сприятливих умов для якісного та своєчасного виконання 

бюджету Вінницької міської територіальної громади за видатками в Управлінні 

сформовано єдиний перелік розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

місцевого бюджету, який постійно підтримується у контрольному стані, шляхом 

ведення та своєчасного внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів.  

Для впорядкування установ бюджету в розрізі кодів програмної та відомчої 

класифікації проведено формування бази даних мережі бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, вносяться зміни до неї, здійснюється контроль за 

відповідністю даних мережі (в тому числі у процесі внесення змін до неї) даним 

Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та перевірка 

на відповідність рішенню міської ради про бюджет Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік з урахуванням внесених змін до нього.  

Протягом 2021 року Управління Державної казначейської служби України у 

м. Вінниці Вінницької області обслуговувало 154 розпорядника та 90 одержувачів 

коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

Для якісного та оперативного обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів в Управлінні організовано 33 робочих місця. 

З метою посилення фінансово-бюджетної дисципліни, отримання 

оперативної інформації про стан виконання бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, прискорення процесу виділення асигнувань, що в 

подальшому забезпечує зменшення кредиторської заборгованості та, одночасно, 

залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

Управлінням забезпечено оперативне надання в режимі реального часу повної, 

достовірної та детальної інформації про взяті зобов’язання розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, про здійснені касові видатки. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи Державної казначейської служби 

України на 2021 рік було визначено удосконалення функціональних можливостей 

системи казначейського обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство». 

На виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.11.2017р. №816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів» станом на 01.01.2022 року з 

клієнтами бюджету Вінницької міської територіальної громади, що знаходяться 

на обслуговуванні в Управлінні, укладено 210 договорів на дистанційне 

розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу 

«Клієнт Казначейства - Казначейство». 

Протягом 2021 року усі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів 

подавали місячну бюджетну, квартальну, річну бюджетну і фінансову звітності 

до Управління із застосуванням АС «Є-Звітність». 



 

Для забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства всіма 

учасниками бюджетного процесу, вирішення проблемних питань, що виникають 

у процесі казначейського обслуговування, а також вироблення єдиних підходів до 

їх вирішення, у 2021 році започатковано проведення щоквартальних навчань з 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Зокрема, з учасниками 

бюджетного процесу проведено 3 наради, надано 17 консультацій та направлено 

47 листів – роз’яснень. На усі проблемні питання фахівцями Управління, в межах 

повноважень, надаються ґрунтовні консультації та відповіді. 

З метою забезпечення комфортних умов обслуговування та удосконалення 

роботи з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, на виконання 

заходів «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, Управління 

Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області, 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського 

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2016-

2021 роки» у 2021 році, з бюджету Вінницької міської ТГ Управлінню Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області виділено кошти у 

вигляді субвенції державному бюджету в сумі 335,345 тис.грн., які використані: 

- 167,754 тис.грн. для проведення модернізації існуючої комп’ютерно-

технічної бази та розширення інформаційно-телекомунікаційної системи 

Управління шляхом придбання комп’ютерної та оргтехніки, забезпечення 

утримання, поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерно-

технічної бази, відновлення та заправки картриджів; 

-  10,9 тис.грн. для забезпечення цілодобового спостереження та технічного 

обслуговування системи пожежної сигналізації, здійснення технічного 

обслуговування вогнегасників, придбання вогнегасників; 

-  45,0 тис.грн. на придбання канцтоварів, паперу, поштових конвертів і 

марок та господарських товарів; 

- 10,594 тис.грн. на оплату телекомунікаційних послуг; 

- 9,738 тис.грн. на оплату послуг по централізованій охороні майна з 

реагуванням наряду поліції; 

- 5,291 тис.грн. на страхування нерухомого орендованого майна; 

- 11,978 тис.грн. на проведення упорядкування документів Управління, їх 

науково-технічне опрацювання; 

- 6,990 тис.грн. на придбання меблів для службових кабінетів; 

-  67,1 тис.грн. на придбання кондиціонерів, технічне обслуговування і 

поточний ремонт наявних кондиціонерів. 

Керівництвом та працівниками Управління Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області постійно проводиться системна робота 

щодо: 

- покращення рівня обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів; 

- посилення фінансово-бюджетної дисципліни; 

- застосування сучасних засобів комунікації, які дають змогу спілкуватися з 

учасниками бюджетного процесу в режимі реального часу; 



 

- створення умов для якісного і своєчасного казначейського обслуговування 

бюджетних коштів за доходами та видатками, бухгалтерського обліку та звітності 

про виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади; 

- максимальної автоматизації процесів обміну інформацією та спрощення 

механізмів передачі інформації кінцевим споживачам; 

- спрощення механізмів та облікових процедур, які застосовуються в процесі 

казначейського обслуговування клієнтів за доходами та видатками бюджету 

Вінницької міської територіальної громади; 

- формування звітності в режимі online; 

- підвищення рівня достовірності інформації в облікових системах, шляхом 

зменшення механічних помилок, які виникають на етапі введення документів в 

облікові системи та підвищення відповідальності за достовірність даних в 

облікових системах;   

- інформаційно-роз’яснювальної роботи з розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів з питань казначейського обслуговування, ведення 

бухгалтерського обліку і складання звітності та щодо діяльності казначейської 

служби. 

Керуючись пунктом 22 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту фінансів міської ради про хід 

виконання «Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, 

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької 

області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського 

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2016-

2021 роки» у 2021 році взяти до відома. 

2. Затвердити «Комплексну програму співпраці Вінницької міської ради, 

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької 

області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського 

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-

2024 роки», згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (С. Ярова). 

 
 

 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій МОРГУНОВ 
  



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 25.03.2022 № 939 
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1. Паспорт  

«Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, 

 Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

 в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 

(далі - Програма) 

1. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення програми 

Рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21.05.2020 року №1009 «Про 

затвердження Порядку розробки, 

виконання і моніторингу цільових 

програм», зі змінами 

2. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Департамент фінансів Вінницької 

міської ради 

3. 
Розробник програми Департамент фінансів Вінницької 

міської ради 

4. 

Співрозробники програми Управління Державної казначейської 

служби України у м. Вінниці 

Вінницької області 

5. 

Відповідальний виконавець 

програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у м. Вінниці 

Вінницької області 

6. 
Організації – співвиконавці 

програми 

Виконавчі органи Вінницької міської 

ради  

7. 

Мета Програми  підвищення дієвості і ефективності 

функціонування системи 

казначейського обслуговування 

бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, спрямованої на 

зміцнення фінансової системи, 

цільового використання бюджетних 

коштів, покращення якості послуг, що 

надаються Управлінням Державної 

казначейської служби України у                        

м. Вінниці Вінницької області за 

рахунок використання сучасних методів 

обробки інформації, безперервної 

модернізації та удосконалення 

багаторівневої інформаційно-

обчислювальної системи Державної 

казначейської служби України; 

  покращення дистанційного 

обслуговування клієнтів через 



 

програмно-технічний комплекс «Клієнт 

казначейства-Казначейство» шляхом 

удосконалення існуючої системи 

казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів 

8. Термін реалізації програми 2022-2024 роки 

9. 

Зв’язок зі Стратегією 3.0 

та/або КІРМ 2030, назва 

стратегічного проєкту(ів), 

якщо такі є 

Стратегія розвитку Вінницької 

міської територіальної громади до 

2030 року – Стратегії 3.0: 

Стратегічний пріоритет 1 
«Цифровізація муніципального 

простору» 

Ціль 1.1 Цифрова трансформація 

муніципального управління 

1.1.1 Трансформація процесів 

управління містом, що базуються на 

цифрових даних 

Концепція інтегрованого розвитку 

м.Вінниці 2030 

Візія 5. Місто сильної громади. 

Стратегічна ціль 5. Цифровізація 

муніципального простору. 

Впровадження цифрових технологій у 

місті – це база для створення нових 

можливостей поліпшення якості життя, 

роботи, творчості, відпочинку, доступу 

до послуг, інформації та знань дорослих 

і юних вінничан завдяки швидкому, 

зручному та ефективному вирішенню 

необхідних питань і досягненню цілей за 

допомогою доступних електронних 

інструментів, створенню комфортних 

умов життєдіяльності в міському 

середовищі, пов'язаних із набуттям 

містом комплексу цифрових переваг і 

можливостей у різноманітних сферах та 

напрямках. 

Галузь життєдіяльності міста: 

«Громада майбутнього: залучення 

громадян до ухвалення рішень, 

адміністративні послуги, муніципальне 

управління, безпека, цифровізація». 

Ціль 4 «Системно впроваджувати 

прогресивні цифрові технології 

майбутнього в життя громади». 



 

4.3. Цифровізація муніципального 

управління. 

10. 

Загальний обсяг 

фінансування, необхідного 

для реалізації програми, 

всього, грн 

833 000 

 в тому числі:  

10.1. 

- кошти бюджету Вінницької 

міської територіальної 

громади, грн 

833 000 

10.2. 
- кошти державного бюджету, 

грн 
- 

10.3. 
- кошти інших джерел 

(назвати), грн 
- 

11. 

Очікувані результати 

виконання програми 

 посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни; 

 покращення рівня обслуговування 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів в Управлінні 

Державної казначейської служби 

України у м.Вінниці Вінницької області; 

 формування звітності в online 

режимі; 

 отримання прозорої та достовірної 

інформації про виконання бюджету 

Вінницької міської ТГ та надання 

керівництву оперативної інформації про 

стан виконання бюджету для прийняття 

ним ефективних управлінських рішень в 

режимі реального часу; 

 створення умов для якісного і 

своєчасного казначейського 

обслуговування бюджету за доходами та 

видатками, бухгалтерського обліку та 

звітності про виконання бюджету 

Вінницької міської територіальної 

громади. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

2.1. Аналіз інформації та статистичних даних 
 

Ефективне управління фінансами є основою забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку держави та гарантованого виконання соціальних 

зобов’язань перед громадянами, запорукою ефективності витрачання бюджетних 

коштів, збільшення доходів бюджету, підвищення прозорості бюджетного 

процесу, а також вирішення низки інших проблем.  

Одним із найважливіших учасників у процесі управління фінансовими 

ресурсами державних та місцевих бюджетів є органи Державної казначейської 

служби України. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України Державна казначейська служба 

України забезпечує казначейське обслуговування державних та місцевих 

бюджетів, яке передбачає: 

-  розрахунково-касове обслуговування бюджетних коштів; 

-  контроль за здійсненням бюджетних зобов’язань при зарахуванні 

надходжень до бюджету та взяттям бюджетних зобов’язань розпорядникам та 

одержувачами бюджетних коштів; 

-  ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання 

бюджетів з дотриманням положень і стандартів бухгалтерського обліку. 

У Казначействі зосереджений весь фінансовий ресурс країни – від коштів 

маленької територіальної громади до державного бюджету, з якого фінансується 

утримання армії, органів охорони порядку, медицина, освіта, пенсії та інші 

соціальні виплати. Казначейство – це кровоносна система держави.  

Державну казначейську службу України та її територіальні органи об’єднує 

централізована система, створена для ефективного управління доходами та 

видатками в процесі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності 

проведення видатків, посилення контролю над надходженням та цільовим 

спрямуванням бюджетних коштів, підвищення дієвості бюджетної політики 

держави. 

В основі казначейської системи касового виконання бюджету лежить 

принцип єдності каси, що передбачає відкриття в органах Казначейства 

бюджетних рахунків, на які зараховуються податки і збори, та з яких 

здійснюються видатки розпорядниками та одержувачам бюджетних коштів. 

Ефективне управління видатками бюджету є важливою частиною бюджетної 

політики. Наймасштабнішим кроком у цьому напрямі стало запровадження з 2017 

року виконання місцевих бюджетів із застосуванням програмно-цільового методу 

(далі - ПЦМ).  

ПЦМ є дієвим інструментом, який забезпечує планування та виконання 

бюджету на середньострокову перспективу, орієнтовний на досягнення мети 

відповідно до встановлених пріоритетів. Цей метод дозволяє значно підвищити 

ефективність і результативність витрачання бюджетних коштів шляхом 

використання інформації щодо результативних показників та іншої  інформації, 

що міститься в бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм, звітах про 

виконання паспортів бюджетних програм.  



 

У роботі Державної казначейської служби України широко застосовуються 

інформаційні технології, які спрощують та прискорюють численні процедурні 

моменти в процесі казначейського виконання державного та місцевих бюджетів. 

Завдяки цьому реалізуються такі інформаційні процеси: опрацювання, обмін, 

накопичення та управління даними, а також формування звітів. 

Впровадження новітніх технологій у системі органів Казначейства на 

сучасному етапі розвитку національної економіки надає можливість пошуку 

більш досконалих методів управління фінансовими ресурсами, а також 

забезпечує ефективне, результативне та прозоре виконання бюджетів. 

З лютого 2015 року Державна казначейська служба України розпочала 

широкомасштабну промислову експлуатацію системи дистанційного 

обслуговування із застосуванням електронного цифрового підпису. Система 

дистанційного обслуговування (СДО) призначена для надання зовнішнім 

клієнтам Державної казначейської служби України (розпорядникам та 

одержувачам бюджетних коштів) віддаленого доступу за допомогою мережі 

Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації процесу виконання 

бюджетів усіх рівнів. Доступ до системи здійснюється через програмно-технічний 

комплекс «Клієнт Казначейства - Казначейство» із використанням надійних 

засобів захисту інформації. 

При використані СДО всі документи, що застосовуються у казначейському 

процесі, створюються на робочому місці клієнта в електронному вигляді, далі 

підписуються його посадовими особами за допомогою кваліфікованого 

електронного підпису та через захищений канал Інтернет зв’язку передаються до 

Казначейства. При цьому СДО забезпечує максимально високий рівень захисту 

інформації та безпеку фінансових потоків держави.  

Переваги такої форми взаємодії клієнтів та Казначейства очевидні – оскільки 

всі документи в електронній формі, забезпечується значна економія коштів на 

матеріали для друку, відсутні транспортні витрати, суттєво скорочуються затрати 

робочого часу як на транспортування, так і на перевірку і обробку документів. 

Крім того, сервіси Казначейства функціонують цілодобово, у форматі 24/7. 

Клієнти online, у режимі реального часу можуть володіти інформацією про стан 

проходження документів та рух коштів на власному рахунку. 

Сьогодні система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - 

Казначейство» за своєю функціональністю покриває фактично весь спектр 

бюджетних операцій. Органи, що контролюють надходження бюджетів, мають 

чудову можливість дистанційно отримувати інформацію в електронному вигляді, 

захищеними каналами зв’язку, з накладанням кваліфікованого електронного 

підпису відповідальних посадових осіб. Це забезпечує максимально високий 

рівень захисту інформації та безпеку фінансових потоків держави. 

В умовах пандемії СДО набула особливої актуальності, стала критично 

необхідним інструментом, незамінним і навіть вирішальним як для Казначейства, 

так і наших клієнтів у процесі виконання бюджетів всіх рівнів.  

Закономірно, що у 2020-2021 роках активність клієнтів в СДО відчутно 

зросла. Якщо у попередні роки чимало з них використовували лише частину 

можливостей СДО, зокрема для оперативного отримання інформації про стан 

рахунків та для друку виписок, то у 2021 році спостерігалося значне зростання 



 

обсягів електронних документів та видів бюджетних операцій, які виконуються 

дистанційно.  

17 квітня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 

02.03.2018 № 340 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 

фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування», відповідно до вимог якого всі форми звітності складаються та 

подаються до органів Державної казначейської служби України із застосуванням 

автоматизованої системи подання електронної звітності, перевагами якої є: 

- спрощення складання та подання звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів усіх рівнів; 

- можливість здійснення перевірки та формування протоколу помилок 

складених звітів з урахуванням вимог чинного законодавства до їх складання; 

- в режимі реального часу відстеження статусу звіту; 

- можливості складання консолідованих звітів головними розпорядниками 

бюджетних коштів. 

АС «Є-Звітність» являє собою єдиний формат надання електронної звітності 

клієнтів Казначейства, а також є важливим кроком щодо модернізації системи 

бухгалтерського обліку. 

АС «Є-Звітність» застосовують усі 100% клієнтів-учасників бюджетного 

процесу. Усі без виключення форми бюджетної та фінансової звітності, 

передбачені законодавством, подаються в електронному вигляді. Клієнти 

Казначейства, що використовують електронні сервіси, не витрачають робочий час 

на відвідування органів Казначейства, економлять витрати на транспорт і 

придбання паперу. В онлайн-режимі вони можуть отримувати інформацію щодо 

подання звітності та стану її прийняття. 

Досить цікавий факт, що якби усі звіти, що були подані в електронному 

вигляді через АС «Є-Звітність» з початку її запровадження, роздрукувати хоча б 

в одному екземплярі, то для цього  б довелося витратити 620 тон паперу, а для їх 

перевезення знадобилося би дев’ять вантажних вагонів! Не кажучи вже про те, що 

на придбання паперу у такій кількості довелось би витратити близько 20 млн. грн.! 

А по факту, вся інформація в електронному вигляді міститься у базах даних 

Казначейства. 

Під час пандемії COVID-19 АС «Є-Звітність» стала надзвичайно важливим 

програмним інструментом не тільки для системи Казначейства, а й для всіх 

суб’єктів державного сектору, які формують та подають звітність до органів 

Казначейства. Електронний обмін прискорив отримання звітності органами 

казначейства та установами вищого рівня від підвідомчих установ. Фактично 

відбулася «дематеріалізація» звітності клієнтів Казначейства. 

Окремої уваги варте створення сервісу інформаційної взаємодії з    

«Інформаційно-аналітичною системою управління плануванням та виконанням 

місцевих бюджетів «LOGICA» яка впроваджена наказом Міністерства фінансів 

України від 27.08.2020р. №534 та спрямована на формування механізму 

інформаційної взаємодії показників місцевих бюджетів, які містяться у 

відповідних бюджетних документах та формах звітності, між суб’єктами 

інформаційного обміну з метою забезпечення реалізації їх повноважень. Це 

https://mof.gov.ua/storage/files/783_1139521679.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/783_1139521679.pdf


 

дозволило централізовано здійснювати надання інформації про виконання 

місцевих бюджетів, аналізувати та прогнозувати стан ліквідності місцевих 

бюджетів на відповідну дату. 

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області (далі - Управління) здійснює казначейське обслуговування 

бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

В Управлінні в повній мірі налагоджено якісну організацію роботи з питань 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку 

виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади та виконання 

інших завдань, що стоять на часі викликів сьогодення та належать до компетенції 

Управління відповідно до Положення про Управління Державної казначейської 

служби України у м. Вінниці Вінницької області в установленому законодавством 

порядку. 

З метою створення сприятливих умов для якісного та своєчасного виконання 

бюджету Вінницької міської  територіальної громади за видатками в Управлінні 

сформовано єдиний перелік розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

місцевого бюджету, який постійно підтримується у контрольному стані, шляхом 

ведення та своєчасного внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів.  

Станом на 01.01.2022 року Управління обслуговує 244 клієнта, з яких                  

154 розпорядники  коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, 

90 одержувача бюджетних коштів бюджету Вінницької міської територіальної 

громади. 

У сучасних умовах реформування суспільства, органів державного 

управління, переходу на новітні інформаційні технології вкрай важливим є 

безперебійне функціонування системи органів Казначейства та управління всіма 

наявними ресурсами: матеріальними, трудовими, фінансовими тощо. Саме тому 

проблема щодо достатнього ресурсного забезпечення в органах Казначейства 

стоїть надзвичайно гостро. 

Для здійснення ефективної роботи органи Казначейства повинні мати 

відповідний рівень матеріально-технічного забезпечення, а саме необхідну 

кількість обладнання, приладдя, видаткових матеріалів, матеріальних цінностей, 

та мати належні санітарно-побутові умови, а працівників повинно бути 

забезпечено зручними робочими місцями. Упровадження інформаційних 

технологій у діяльність органів Казначейства потребує відповідного забезпечення 

сучасним комп’ютерним обладнанням, новітніми програмними продуктами, 

належною системою захисту інформації. 

На даний час перед Управлінням постає необхідність у вирішені низки 

проблемних питань для вдосконалення та оптимізації процесів казначейського 

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади за доходами 

та видатками, а саме: 

- недостатність забезпечення матеріально-технічної бази; 

- значне збільшення навантаження на канали зв’язку; 

- оптимізація документообігу та скорочення обсягів робіт, що 

здійснюється в ручному режимі. 



 

Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна 

робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної 

комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить ефективно впроваджувати 

інформаційні технології у Казначействі. Це дасть змогу Управлінню мінімізувати 

витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень. 

Необхідність розробки Програми викликана актуальністю даних питань та 

важливістю залучення додаткових джерел фінансування з бюджету Вінницької 

міської територіальної громади. 

 

2.2. Аналіз нормативно-правової бази 

 
 

Розроблення Програми здійснювалось на підставі Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів», Закону України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні», «Положення про Державну казначейську 

службу України», «Положення про Управління Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області» та інших нормативно-правових актів 

України. 

Реалізація Програми направлена на виконання положень чинного 

законодавства України, «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» та 

Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – 

Стратегії 3.0. 

 

2.3. Опис успішних прикладів 
 

Терміни "казна" і "казначейство" мають різні тлумачення в різних країнах. 

Це можна пояснити розвитком та еволюцією казни як суспільного фінансового 

інституту, який є частиною спадку, традицій і культури різних держав. 

З метою ефективного управління грошовими коштами в багатьох країнах 

створено системи казначейства, за допомогою яких здійснюється ефективне 

управління фінансовими ресурсами держави. За своєю суттю створення 

казначейства є об’єктивним процесом. 

Функціями казначейства в багатьох країнах є виконання бюджету за 

надходженнями та видатками. У світі існують казначейства з широкими 

функціями, які безпосередньо задіяно у формуванні та реалізації економічної 

політики, а також у проведенні платежів. У деяких країнах казначейство 

відповідає за борг держави і збереження дорогоцінних металів та інших активів. 

В інших країнах казначейство здійснює попередній контроль перед проведенням 

платежу, а також веде і складає звітність. Тобто не існує єдиної організаційної 

форми побудови системи казначейства. У країнах є певні особливості 

функціонування зазначеної інституції, спричинені наявністю поставлених 

завдань, умов і традицій конкретно-історичного періоду. Кожна з казначейських 

систем має слабкі та сильні сторони.  

Побудова казначейської системи в Україні розпочалась на базі досвіду 

казначейської системи Франції. 



 

Казначейство Франції 
Державне казначейство Франції є системою органів влади і діє при 

Міністерстві фінансів, промисловості і економіки. Воно має у своєму складі ряд 

відділень, які займаються різними видами діяльності і виконують фінансові 

операції за дорученням держави і місцевих органів влади. 

Державне казначейство Франції складається з Головного управління та його 

територіальних органів - управлінь на місцевому рівні. 

На місцевому рівні базовою ланкою є казначейство. Його дії в сільській 

місцевості поширюються на кантон. Ця установа є багатофункціональною: вона 

забезпечує збирання податків, фінансове обслуговування підвідомчих йому 

громадських організацій, управління боргом та збирання заощаджень. Крім того, 

бухгалтер є місцевим агентом депозитно-ощадної каси і національної каси. У 

містах відділення Державного казначейства головним чином займаються 

збиранням податків та штрафів або керують грошовими надходженнями і 

видатками місцевих органів влади. 

Всього у Франції нараховується близько 4100 відділень Державного 

казначейства, загальна чисельність працюючих - понад 57000 чоловік, які 

підпорядковані завідуючому Управління обліку державних фінансових операцій. 

У масштабах департаменту Франції вся повнота фінансових повноважень 

покладається на старшого казначея. Він відповідає також за операції, що здійснює 

податкове та митне управління. Старший казначей також контролює різні 

організації, що фінансуються за рахунок державних фондів. 

На місцевому рівні працівники відділень Державного казначейства керують 

фінансовими коштами місцевих органів влади: вони займаються збиранням 

грошових коштів, контролюють і оплачують видатки, ведуть бухгалтерський 

облік. 

Працівники казначейства виконують функції юридичних і фізичних радників 

при мерах і головах генеральних або регіональних рад. За завданням депутатів 

місцевих органів влади вони складають фінансові звіти і проводять аналіз 

фінансового стану. 

Операціями казначейства вважаються всі переміщення грошових коштів, 

цінних паперів, депозитних та поточних рахунків, а також операції, що 

стосуються дебіторської заборгованості та боргів. 

Казначейські операції включають: 

- забезпечення державних кас грошовими коштами; 

- облік та отримання векселів і облігацій, що випущені на користь держави; 

- управління коштами, що вкладені кореспондентами, та здійснення операцій 

по них; 

- випуск, конверсію, управління і погашення позик та інших державних 

зобов'язань. 

Доходи та видатки по казначейських операціях зараховуються на бюджетні 

рахунки. 

 

Державне Казначейство США (Міністерство фінансів) 

Державне казначейство США (Міністерство фінансів) є системою органів 

влади, підпорядковане президенту і виконує широке коло економічних і 



 

фінансових функцій. До складу казначейства входять Податкове та Митне 

управління. Принципи побудови системи казначейства США регулюються 

бюджетним законодавством і залежать від адміністративно-територіального 

поділу. Державне казначейство США виконує такі основні функції: 

- розробка фінансової та податкової політики; 

- управління фінансовою та податковою системами; 

- розробка валютно фінансової політики; 

- контроль за виконанням фінансових законів; 

- діяльність як агента уряду у сфері міжнародних фінансових відносин та 

внутрішньої фінансової політики. 

Виходячи з цих функцій, на Державне казначейство США покладено 

виконання таких завдань: 

- формування дохідної частини бюджету за рахунок внутрішніх доходів; 

- збір податків та обслуговування платників податків; 

- розробка інструкцій та інших нормативних актів з питань оподаткування; 

- організація та забезпечення діяльності митних органів; 

- збір митних доходів; 

- контроль за виконанням митного законодавства та митних правил; 

- здійснення контролю за виконанням законодавства з питань реалізації 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вогнепальної зброї, а також за 

надходженням доходів від продажу цих предметів; 

- випуск внутрішніх державних позик; 

- виготовлення монет, медалей, орденів, грошових знаків, емісія грошових 

знаків; 

- управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом; 

- контрольна організацією грошового обігу; 

- нагляд дозволів за утворенням національних банків; 

- переведення банків, які мають статус банків штатів, до категорії 

національних, об'єднання національних банків, відкриття філіалів національних 

банків; 

- розробка зовнішньої фінансової політики та фінансової стратегії зовнішньої 

торгівлі США; 

- складання платіжного балансу; 

- розробка та здійснення політики щодо управління грошовими ресурсами 

США за кордоном; 

- координація іноземних капітальних вкладень в економіку США та 

американських інвестицій за кордоном. 

 

Державне Казначейство Великобританії 

Історично головною функцією Державного казначейства Великобританії був 

контроль за видатками громадських фондів. Однак нині одним із найважливіших 

завдань є управління економікою таким чином, щоб досягти економічних цілей 

поставлених Парламентом. 

Діяльність казначейства можна розділити на чотири сектори: громадські 

видатки; фінанси; економіка (народне господарство); державна громадська 

служба. 



 

Громадські видатки. Традиційною функцією казначейства Великобританії є 

контроль за громадськими грошовими фондами, тобто за видатками 

відомств/служб уряду. Жоден із департаментів (відомств) не може звернутися за 

фондами до парламенту без попереднього узгодження з казначейством. Разом з 

тим казначейство відповідає не лише за видатками уряду, але й за весь суспільний 

сектор, включаючи громадські корпорації (в основному націоналізовані) і місцеву 

владу. 

Фінанси. Фінансовий бік діяльності казначейства стосується фіскальної 

політики (спільно з Департаментом доходів і надходжень) і фінансових угод, 

ринків і установ настільки, наскільки це стосується урядової політики. Діяльність 

казначейства охоплює управління грошовим забезпеченням (грошова 

пропозиція), процентними ставками, обмінними курсами, урядовим боргом. Ці 

напрями діяльності казначейства тісно пов'язані з діяльністю Банку Англії. З 

іншого боку, діяльність казначейства - це допомога, експорт, комерційна 

політика, угоди уряду із зарубіжними країнами. У цій сфері казначейство 

співпрацює зі Службою закордонних справ спільноти, а також з Банком Англії. 

Економіка. Сектор економіки (народного господарства) займається коротко-

і середньостроковим прогнозуванням і аналізом. Ця діяльність тісно пов'язана з 

усіма іншими аспектами діяльності казначейства. Багато економістів 

казначейства зайнято у відділеннях економічної політики і стратегії. 

Державна громадська служба. З листопада 1981 року, коли було розпущено 

Департамент з громадських справ казначейство відповідає за справи у сфері 

трудових ресурсів, заробітної плати та пенсійних виплат. 

Державне казначейство наділене надзвичайно широкими функціями, 

основними з яких є: 

- розробка, складання і виконання державного бюджету 

- розробка та здійснення фіскальної політики держави; 

- керівництво діяльністю Департаменту внутрішніх податків та 

Департаменту мита і акцизів; 

- фінансово-економічне прогнозування; 

- планування та контроль за громадськими витратами, підтримка балансу 

бюджету, вчасна та ефективна координація бюджету, складання проекту 

фінансового та бюджетного звіту і подання його на розгляд парламенту, осіннього 

звіту і декларації про громадські витрати; 

- розробка монетарної політики держави, яку реалізує банк Англії; 

- моніторинг та аналіз тенденції валютно-кредитної системи; 

- продаж державних зобов'язань громадянам, компаніям та фінансовим 

закладам як усередині країни, так і за кордоном; 

- міжнародна фінансова політика, питання позик, боргів, резервів, 

закордонної валюти 

- експортна політика, фінансування експорту, гарантія на випадок 

"політичних ризиків"; 

- реалізація політики із Європейським співтовариством; 

- політика надання субсидій сільському господарству, торгівлі, 

інфраструктурі промисловості, допомоги не досить розвинутим регіонам, що 

входять до ЄЕС, та регулювання конкуренції; 



 

- визначення політики зв'язків із МВФ та Світовим банком, Європейським 

банком реконструкції та розвитку, Організацією з питань економічного 

співробітництва, яку реалізує Банк Англії; 

- забезпечення економічного прогнозування та макроекономічного аналізу 

(коротко- та середньотермінового). 

За результатами дослідження казначейств зарубіжних країн можна дійти 

висновку, що в Україні застосовується базова модель казначейства Франції, з 

урахуванням якої сформовано організаційну структуру, що регулюється 

бюджетним законодавством і залежить від адміністративно-територіального 

устрою, виконання державного та місцевих бюджетів як за 88 доходами, так і за 

видатками здійснюється органами Казначейства, а здійснення платежів 

проводиться через єдиний рахунок. Вдалою практикою застосування зарубіжного 

досвіду є запровадження на теренах України програмно-цільового методу 

складання та виконання бюджетів усіх рівнів за прикладом США, що дозволяє 

найперше орієнтуватися на результати виконання бюджетних програм та більш 

ефективно використовувати бюджетні кошти. 

Досвід зарубіжних країн із різними типами казначейських систем засвідчує, 

що функції Казначейства щодо виконання бюджетів є ефективними, оскільки 

дають можливість зосередити всі важелі управління бюджетами в руках 

головного фінансового агента держави в особі казначейства.  

Таким чином, від того, як у нашій країні буде організовано роботу 

Казначейства, залежатимуть і виконання бюджету, і характер та тенденції 

макроекономічних процесів. Роль Казначейства в бюджетному процесі при 

виконанні державного та місцевого бюджетів на сьогодні набагато вища 

порівняно з тими роками, коли діяльність Казначейства України тільки-но 

розпочиналась. Казначейство виступає повноправним учасником бюджетного 

процесу, що забезпечує оперативне управління державними фінансами. 

 

2.4. Визначення напряму 

 

«Комплексна програма співпраці Вінницької міської ради, Управління 

Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області, 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського 

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-

2024 роки» розроблена з метою вдосконалення існуючої системи казначейського 

обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної громади та 

забезпечення ефективної організації роботи згідно вимог Бюджетного кодексу 

України. 

Належне виконання заходів Програми забезпечить максимальний облік всіх 

фінансових ресурсів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та 

іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до 

кошторисів і цільових програм, затверджених міською радою, надання 

своєчасних та якісних послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 

Вінницької міської територіальної громади, своєчасне реагування на звернення 

громадян та висвітлення діяльності Казначейства. 

 



 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Підвищення дієвості і ефективності функціонування системи казначейського 

обслуговування бюджету, спрямованої на зміцнення фінансової системи, 

виконання заходів щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної 

громади за програмно-цільовим методом, цільового використання бюджетних 

коштів, покращення якості послуг, що надаються Управлінням Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області за рахунок 

використання сучасних методів обробки інформації, безперервної модернізації та 

удосконалення багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи Державної 

казначейської служби України.  

Покращення дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства-Казначейство», систему подання 

електронної звітності АС «Є-Звітність» шляхом удосконалення існуючої системи 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів, створення сучасного, 

ефективного, доступного і безпечного механізму, який дозволить оперативно 

отримувати необхідну і достовірну інформацію кожному працівнику бюджетної 

сфери, економно витрачаючи бюджетні кошти і час при прийнятті управлінських 

рішень. Така модернізація відповідає вимогам Бюджетного кодексу України, 

якими встановлюються функції органів Державного казначейства України. 

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів громади у процесі 

реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної 

комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих 

консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком громади. 

 

4. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основні завдання Програми спрямовані на надання своєчасних та якісних 

послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів Вінницької міської 

територіальної громади, та відповідають напрямам і завданням «Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» та Стратегії розвитку Вінницької 

територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0: 

1. Ефективне управління фінансовими ресурсами бюджету Вінницької 

міської територіальної громади; 

2. Забезпечення реалізації проєкту дистанційного обслуговування клієнтів 

через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство»; 

3. Забезпечення комфортних умов обслуговування та удосконалення роботи 

з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. 
 

5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ`ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Шляхи реалізації зазначених завдань Програми, викладені в                                     

розділі 7 «Напрями діяльності і заходи «Комплексної програми співпраці 

Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби України у 



 

м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Строки виконання Програми 2022-2024 роки. 

За результатами реалізації Програми планується досягти основних ключових 

показників:  

- постійне та безперебійне обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів в Управлінні Державної казначейської служби України у                           

м. Вінниці Вінницької області; 

- покращення функціонування електронних сервісів Казначейства: системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства з використанням 

програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» та 

системи подання електронної звітності АС «Є-Звітність»; 

- оптимізація процесу обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми обслуговування 

клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та 

сучасних інтернет-технологій; 

 - налагодження оперативного управління бюджетним процесом через 

захищений канал зв'язку шляхом отримання інформації щодо руху коштів у 

реальному режимі часу не тільки по реєстраційних рахунках, але і по рахунках 

обліку планових показників, фінансових зобов'язань та відкритих асигнувань, 

оплати платіжних доручень, фінансування підзвітних установ та надання 

планових показників та змін до них, що дозволить забезпечити оперативність 

реагування розпорядниками коштів на зміну бюджетних призначень головним 

розпорядником і забезпечити тотожність цих показників у звітності; 

- підвищення рівня інформаційно-телекомунікаційної системи; 

- забезпечення високого ступеню достовірності інформації;  

- посилення інформаційної безпеки; 

- економія бюджетних коштів за рахунок зменшення фінансових витрат 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (витрат на витратні матеріали 

для друку документів, що подаються органам Державної казначейської служби 

України); 

- консультативні заходи з питань законодавства з охопленням широкої 

аудиторії як працівників органів казначейства, місцевого самоврядування, 

бюджетних установ, так і громадян; 

- покращення матеріально-технічної бази Управління Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області та створення 

належних умов праці для спеціалістів Управління з метою якісного та 

оперативного обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної 

громади.  
 

6. ЗВ'ЯЗОК ІЗ СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ РОЗВИТКУ 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ І ДЕРЖАВИ 
 

Основні завдання та заходи Програми сформовані відповідно до цілей 

Стратегії 3.0 та Концепції Інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. 

 



 

Стратегія 3.0 

Стратегічний пріоритет 1 Цифровізація муніципального простору. 

Ціль 1.1. Цифрова трансформація муніципального управління. 

1.1.1 Трансформація процесів управління містом, що базуються на 

цифрових даних. 

Цифровізація управління фінансами вимагає розробки та налагодження 

управлінських і робочих процесів, належної організації збору, аналізу й 

постійного оновлення даних що є важливим аспектом дієвості і ефективності 

функціонування фінансової системи, виконання бюджету Вінницької міської  

територіальної громади, цільового використання бюджетних коштів. 

КІРМ 2030 

Візія 5. Місто сильної громади. 

Стратегічна ціль 5. Цифровізація муніципального простору. Впровадження 

цифрових технологій у місті – це база для створення нових можливостей 

поліпшення якості життя, роботи, творчості, відпочинку, доступу до послуг, 

інформації та знань дорослих і юних вінничан завдяки швидкому, зручному та 

ефективному вирішенню необхідних питань і досягненню цілей за допомогою 

доступних електронних інструментів, створенню комфортних умов 

життєдіяльності в міському середовищі, пов'язаних із набуттям містом комплексу 

цифрових переваг і можливостей у різноманітних сферах та напрямках. 

Галузь життєдіяльності міста: «Громада майбутнього: залучення громадян 

до ухвалення рішень, адміністративні послуги, муніципальне управління, безпека, 

цифровізація». 

Ціль 4 «Системно впроваджувати прогресивні цифрові технології 

майбутнього в життя громади». 

4.3. Цифровізація муніципального управління 



 

 

7. Напрями діяльності і заходи Програми 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів/ 

проектів програми 

Термін 

виконання 

заходу/ 

Проекту, з 

розбивкою 

по роках 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 Орієнтовні обсяги фінансування 

Всього, 

тис.грн 

За роками 

виконання,  

тис. грн 
Очікуваний 

результат 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.1.  

Ефективне управління  фінансовими ресурсами 

бюджету Вінницької міської територіальної 

громади 

        

7.1.1  

Створення єдиної бази нормативно-

довідкової інформації, включаючи 

єдиний реєстр та функціонально повну 

мережу розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів. 

2022-2024 

 УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
  

н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    Створення 

сприятливих 

умов для 

якісного та 

своєчасного 

виконання 

бюджету 

Вінницької 

міської ТГ за 

доходами та 

видатками 

7.1.2  

Виконання заходів щодо запровадження 

програмно-цільового методу  виконання 

бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, відповідно до п. 

18 розд. VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу 

України 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
 

н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    

Дотримання 

вимог чинного 

бюджетного 

законодавства 

України 



 

7.1.3  

Забезпечити впровадження в дію 

сучасних методів роботи, заснованих на 

використанні новітньої комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення 

стосовно приймання та обробки 

бюджетної і фінансової звітності  

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, підготовленої  та 

надісланої у електронному вигляді. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
 

 н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    
Покращення 

взаємодії між 

виконавчими 

органами міської 

ради та  УДКСУ 

у м. Вінниці  

Вінницької 

області в процесі 

виконання  

бюджету  

Вінницької 

міської ТГ 

7.1.4 

 
Забезпечити одержання фінансовими 

органами, органами місцевого 

самоврядування, розпорядниками та 

одержувачами коштів в режимі реального 

часу повної, достовірної та детальної 

інформації про фінансові зобов'язання та 

касові видатки. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
  

н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    

Посилення 

контролю за 

фінансово-

бюджетною 

дисципліною; та 

забезпечення 

оперативності 

отримання 

інформації про 

стан виконання 

бюджету  

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади  

7.1.5 

 
Забезпечити 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. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
 

н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    

7.2.  

Забезпечення реалізації проєкту дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний 

комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» 

        



 

7.2.1  
Заключення договорів про дистанційне 

розрахункове обслуговування з 

бюджетними установами. 
2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

розпорядники 

та одержувачі 

бюджетних 

коштів В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
  

н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    

Налагодження 

постійного та 

безперебійного 

дистанційного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів 

 

 

7.2.2  
Забезпечення генерації електронних 

цифрових підписів для клієнтів 

Управління. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
  

н
е 

п
о
тр

еб
у
є 

    

7.2.3  
Придбання сертифікованих носіїв 

ключової інформації (НКІ). 
2022-2024 

Розпорядники 

та одержувачі 

бюджетних 

коштів 

К
о
ш

ти
  
б

ю
д

ж
ет

у
  
В

ін
н

и
ц

ьк
о
ї 

м
іс

ь
к
о
ї 

Т
Г

  

н
а 

у
тр

и
м

ан
н

я
 б

ю
д

ж
ет

н
и

х
 у

ст
ан

о
в
 т

а 

о
р
га

н
із

ац
ій

 

    



 

7.2.4  

Формування та передача до Управління 

Державної казначейської служби 

України у м.Вінниці Вінницької області 

платіжних документів з використанням 

електронного-цифрового підпису, а 

саме: 

• платіжних доручень на 

перерахування коштів з рахунків клієнта; 

• надання електронних виписок по 

рахунках; 

• отримання та передача документів 

щодо планових показників (витяги з 

розпису, розподіли показників зведених 

кошторисів та планів асигнувань і 

реєстри змін до них, помісячні розподіли 

міжбюджетних трансфертів, кошториси 

та плани асигнувань тощо); 

• створення та підписання 

меморіальних документів; 

• завантаження інформації щодо 

бюджетних зобов’язань та бюджетних 

фінансових зобов’язань; 

• отримання та передача розподілів 

відкритих асигнувань; 

• створення, підписання та 

виконання платіжних документів; 

• інформування розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів щодо 

руху коштів на відповідних рахунках; 

• накладання та перевірка ЕЦП (з 

використанням системи 

криптографічного захисту інформації); 

• формування та надсилання 

повідомлень розпорядникам 

(одержувачам) бюджетних коштів про 

стан виконання ініційованих ними 

процесів. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

розпорядники 

та одержувачі 

бюджетних 

коштів 

В
к
л
ад

ен
н

я
 к

о
ш

ті
в
 н

е 
п

о
тр

еб
у
є 

    

Налагодження 

постійного та 

безперебійного 

дистанційного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів 



 

7.3.  
Забезпечення комфортних умов обслуговування та 

удосконалення роботи з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів 

   833 158 335 340 

 

7.3.1  

Проведення модернізації існуючої 

комп’ютерно-технічної бази та 

розширення інформаційно-

телекомунікаційної системи управління 

шляхом придбання комп’ютерної та 

оргтехніки,  комплектуючих до них, 

витратних матеріалів та картриджів, 

носії ключової інформації, 

ліцензованого програмного 

забезпечення, забезпечення утримання, 

поточного ремонту та технічного 

обслуговування  комп’ютерно-технічної 

бази, відновлення та заправка 

картриджів. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет 

міської 

ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради Б
ю

д
ж

ет
 В

ін
н

и
ц

ь
к
о
ї 

 м
іс

ь
к
о
ї 

Т
Г

 

374,470 20,0 172,28 182,19 

Налагодження 

постійного та 

безперебійного 

дистанційного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів 

7.3.2  

Забезпечити підтримання приміщень 

УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області 

в належному технічному стані, 

унеможливлення виникнення аварійних 

ситуацій, створення умов швидкого 

виклику пожежних підрозділів та 

успішного гасіння пожеж, провести 

ремонт системи пожежної сигналізації і 

здійснювати пожежне спостереження та 

технічне обслуговування, придбати 

вогнегасники та здійснити технічне 

обслуговування наявних вогнегасників. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

Б
ю

д
ж

ет
 В

ін
н

и
ц

ь
к
о
ї 

  

м
іс

ь
к
о
ї 

Т
Г

 

33,960 9,470 11,750 12,740 

Створення 

відповідних 

умов  для 

якісного та 

своєчасного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів 



 

7.3.3  

Сприяння у поліпшенні умов роботи, 

організації робочих місць для якісного 

та оперативного здійснення своїх 

обов’язків працівниками  Управління  

при казначейському обслуговуванні 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів шляхом: 

 
- придбання канцтоварів, паперу, 

поштових конвертів і марок, 

господарських та електро товарів, 

датчиків руху; 

 
- передплата періодичних видань; 

 
-  упорядкування документів 

Управління; 

 

- оплату телекомунікаційних послуг; 

 

- страхування нерухомого 

орендованого майна; 

 

- оплату послуг по охороні майна; 

 

- придбання меблів для службових 

кабінетів; 

 
- придбання кондиціонерів, монтаж та 

технічне обслуговування і поточний 

ремонт наявних кондиціонерів. 

2022-2024 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

Б
ю

д
ж

ет
 В

ін
н

и
ц

ь
к
о
ї 

 м
іс

ь
к
о
ї 

Т
Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238,866 

 

 

 

 

20,550 

 

15,0 

 

 

35,420 

 

15,9 

 

 

32,934 

 

9,0 

 

 

 

56,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,560 

 

5,3 

 

 

9,284 

 

9,0 

 

 

 

26,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,080 

 

 

 

 

10,130 

 

15,0 

 

 

11,660 

 

5,3 

 

 

11,550 

 

 

 

 

 

14,250 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,900 

 

 

 

 

10,420 

 

 

 

 

13,200 

 

5,3 

 

 

12,100 

 

 

 

 

 

16,150 

Створення 

відповідних 

умов  для 

якісного та 

своєчасного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів 

  Всього:    833 158 335 340  

 



 

8. НАСКРІЗНІ ТЕМИ В КОНТЕКСТІ КІРМ 2030 

 

Наскрізні 

теми - Цифровізація 

Пріоритизація 

наскрізної 

теми 

Нові або модернізовані рішення чи процеси мають 

реалізовуватись винятково у цифровому форматі, 

застосування аналогової форми повинно додатково 

обґрунтовуватися, неефективні аналогові системи 

потребуватимуть цифрової трансформації.  

Заходи 
- розвиток та підтримка засобів електронної взаємодії 

з органами влади. 

Очікувані 

результати 
- проведення цифровізації міських галузей сприяє 

значному підвищенню якості та ефективності їх 

функціонування, реалізації додаткових сервісів і переваг, 

що задовольняють потреби суспільства та створюють нові 

комфортні умови життя для кожного вінничанина. 

 

9. ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР 

 

Програму розроблено з урахуванням подальшої інтеграції заходів і проєктів  у 

веб-платформу міських даних. 

 

10. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Управління та контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює її 

відповідальний виконавець – Управління Державної казначейської служби України 

у м. Вінниці Вінницької області.  

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює департамент 

фінансів міської ради. Відповідальність за виконання заходів Програми несуть її 

співвиконавці.  

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком 

за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.  

Щорічно у термін до 15 квітня року, що настає за звітним, департамент 

фінансів Вінницької міської ради надає департаменту економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради інформацію про виконання Програми (згідно з формами, 

передбаченими додатками Порядку розробки, виконання і моніторингу цільових 

програм (рішення виконавчого комітету від 21.05.2020р. № 1009), зі змінами).  

 

 

 

 



 

11. ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ (КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ) 

ПРОГРАМИ 

 

Результативність виконання Програми визначається за допомогою наступних 

показників (ключових індикаторів): 
 

Ключові показники «Комплексної програми співпраці Вінницької міської 

ради, Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері 

казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 
 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Значення показника 

Фактичні 

дані (вихідні) 

(2021-й рік) 

Прогнозі дані, по роках 

2022-й 

рік 

2023-й 

рік 
2024-й рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Обсяг фінансування на 

виконання заходів 

Програми 

тис.грн. 335,345 158,0 335,0 340,0 

2. 

Кількість розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів, які обслуговуються 

в Управлінні Державної 

казначейської служби 

України у м. Вінниці 

Вінницької області 

шт. 244 250 255 260 

3. 

Кількість організованих 

робочих місць для якісного 

та оперативного здійснення 

своїх обов’язків 

працівниками Управління  

при казначейському 

обслуговуванні 

розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів 

шт. 33 33 34 35 

4. 

Час обслуговування 

працівниками Управління 

розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів (тривалість одного 

обслуговування) 

хв. 15-20 15-20 13-18 11-16 

5 

Кількість проведених нарад 

та консультацій з 

учасниками бюджетного 

процесу  

од. 20 25 28 30 



 

6 

Рівень підключення 

розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів до роботи у СДО 

% 95 98 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Сергій МОРГУНОВ 

 

  



 

Департамент фінансів міської ради   

Радішевська Вікторія Петрівна 

Начальник відділу соціально-культурної сфери 

 
 

 


