
                                                                                                                               

      
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 25.03.2016 № 174                6 сесія 7 скликання 
   м. Вінниця 
 

Про 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 міського бюджету   

м. Вінниці на 2016-2020 роки» 
 

 З метою підтримки державної політики в сфері казначейського 

обслуговування, забезпечення належного функціонування в місті існуючої 

казначейської системи та її удосконалення, впровадження дистанційного 

обслуговування, покращення обслуговування закладів, установ, організації та 

підприємств міста, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

керуючись частиною 22 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. 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 міського бюджету м. Вінниці на 2016-2020 

роки» (додається).  

2. Доручити виконавчому комітету міської ради та департаменту фінансів 

міської ради щорічно передбачати в проекті міського бюджету видатки на 

фінансування заходів, передбачених вищезазначеною Програмою, в межах 

реальних фінансових можливостей бюджету та відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Управлінню Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області починаючи з 2016 року щорічно звітувати на сесії міської 

ради про хід виконання Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В. Кривіцький). 
 

 

Міський голова                                             С. Моргунов 
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Додаток 

                                                                            до рішення міської ради 

   від 25.03.2016 № 174 
 

 

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 міського бюджету   

м. Вінниці на 2016-2020 роки» 

 

1. Передумови  
 

Ефективне управління місцевими фінансами є основою забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку міста 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.  

Державне казначейство України – центральний орган виконавчої влади, 

що здійснює касове виконання державного та міських бюджетів, - було 

створене 27 квітня 1995 року Указом Президента України №335/95, а згодом 

Указом Президента №460/2011 від 13 квітня 2011 року перейменоване в 

Державну казначейську службу України. 

Казначейська служба входить до системи електронних платежів 

Національного банку України. Сучасні тенденції розвитку вимагають 

постійного вдосконалення. Справжнім проривом в цьому напрямку було 

впровадження автоматизованої системи обліку виконання бюджетів — АС «Є-

Казна», яка стала ефективним інструментом обслуговування дохідної і 

видаткової частини бюджетів та управління бюджетними коштами. На 

сьогодні створено сучасну апаратну платформу казначейства на базі інтернет-

мережі, систему телекомунікацій на рівнях «місто — область», «область — 

центр», багаторівневу систему захисту інформації, яка може забезпечити 

казначейське обслуговування коштів бюджетів та інших клієнтів з урахування 

сучасних інформаційних технологій, особливостей економічного розвитку 

України та міжнародних вимог і стандартів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. 18 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-УІ з метою 

визначення стратегічних цілей та шляхів модернізації та для забезпечення 

гармонійного розвитку системи казначейського обслуговування розроблено 

Стратегію розвитку Державної казначейської служби України. Одним з 

пріоритетних напрямків розвитку системи казначейства є впровадження 

електронного документообігу із застосуванням електронно-цифрового 

підпису. І першим кроком на шляху його реалізації є впровадження системи 

дистанційного обслуговування за допомогою програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства — Казначейство», яка призначена для 

надання розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам 
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віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів 

ДКСУ для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів. 

«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 міського бюджету м. Вінниці на 2016-2020 роки» розроблена 

з метою удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування 

міського бюджету м.Вінниці та забезпечення ефективної організації роботи 

згідно вимог Бюджетного кодексу України. 
 

2. Дослідження та аналіз 
 

2.1. Оцінка поточної ситуації 

Управлінням Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області постійно здійснюються заходи щодо забезпечення 

неперервного виконання основних завдань та функцій, передбачених 

Положенням про управління Державної казначейської служби України у 

м.Вінниці Вінницької області, яке затверджене наказом Державної 

казначейської служби України від 21.11.2011р. №109, з урахуванням змін 

внесених наказом ДКСУ від 19.12.2011р. №145. 

Казначейство України сьогодні: 

- повноцінний учасник системи електронних платежів Національного 
банку України (СЕП НБУ); 

- має власну внутрішню платіжну систему (ВПС ДКСУ); 
- розвиває дистанційну форму обслуговування клієнтів шляхом 

запровадження «Клієнт Казначейства – Казначейство»; 
- володіє повною інформацією про стан виконання бюджетів всіх рівнів 

та є джерелом первинних звітних даних. 
Управління Державної казначейської служби України у м.Вінниці 

Вінницької області обслуговує 161 розпорядника коштів міського бюджету, 83 

одержувача бюджетних коштів міського бюджету. 

Процес казначейського обслуговування державного та місцевих 

бюджетів потребує відповідного рівня технічного забезпечення. Проте станом 

на 01.01.2016р. близько 85% комп’ютерної техніки, що використовується в 

управлінні є морально застарілою і фізично зношеною та її ремонт є 

недоцільним. Крім того, потужності технічних засобів для роботи з клієнтами 

недостатні для забезпечення швидкої та якісної обробки інформації.  

На даний час перед Управління Державної казначейської служби 

України у м.Вінниці Вінницької області постає необхідність у виконані ряду 

завдань з метою вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників 

та одержувачів коштів міського бюджету м.Вінниці, забезпечення 

концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також 

координування діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій в 

процесі використання кошторисних призначень та виконання бюджетів усіх 

рівнів. 
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Головним напрямком для удосконалення розрахунково-касового 

обслуговування розпорядників бюджетних коштів являється розвиток 

багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи казначейства. Одним із 

кроків  такого розвитку стало запровадження системи дистанційного 

обслуговування клієнтів казначейства України із застосуванням програмно-

технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство». 

Програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – Казначейство» 

призначений для надання розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 

віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів 

Казначейства для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів. 

Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, 

оперативний, із застосуванням інформаційних технологій, супровід програм 

розвитку міста. 

Також для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма 

напрямами витрачання коштів є встановлення систематичного обміну 

інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють 

фінансовий процес. 

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 

органам казначейства мінімізувати витрати робочого часу на підготовку 

інформацій, підвищити їх якісний рівень. 

Необхідність розробки Програми викликана актуальністю даного 

питання та важливістю залучення додаткових джерел фінансування з міського 

бюджету. 

Основними шляхами розв’язання проблем є: 

- налагодження постійного та безперебійного обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Управлінні Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області. 

- 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. 

- автоматизація процесу відображення даних у регістрах 

бухгалтерського обліку 

Враховуючи вищевикладене, дана Програма являє собою комплекс 

заходів, які дозволять зовнішнім клієнтам Управління Державної 

казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області 

(розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів) скористатися 

інформаційними ресурсами ДКСУ для автоматизації процесу виконання 

міського бюджету, відмовитися від потоку вхідних та вихідних документів, 

прискорить обробку інформації, дозволить структурним підрозділам міської 
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ради отримувати оперативну аналітичну інформацію та здійснювати контроль 

за якісним виконанням міського бюджету. 
 

2.2. Аналіз законодавчої 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», Концепції розвитку 

інформаційних технологій Державної казначейської служби України на 2015-

2017 роки», «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 та Стратегії розвитку «Вінниця - 2020», затвердженої 

рішенням Вінницької міської ради від 30.08.2013р. №1405, Статуту 

територіальної громади міста Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької 

міської ради від 29.10.2010р. №2975. 
 

2.3. Аналіз успішних закордонних практик  
 

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. 

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 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 
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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; 
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- 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 
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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). 

 

3. Мета і завдання Програми 
 

4.1. Мета Програми  
 

Підвищення дієвості і ефективності функціонування системи 

казначейського обслуговування бюджету, спрямованої на зміцнення 

фінансової системи, виконання заходів щодо запровадження програмно-

цільового методу виконання міського бюджету, 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 
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модернізації та удосконалення багаторівневої інформаційно-обчислювальної 

системи УДКСУ.  

Запровадження дистанційного обслуговування клієнтів через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства-Казначейство» 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 міста у процесі 

реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної 

комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих 

консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком міста. 
 

4.2. Основні завдання Програми 
 

Завданнями Програми є максимальний облік всіх фінансових резервів, 

додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими 

обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до 

кошторисів і цільових програм соціально-економічного розвитку та 

узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації міста, надання 

своєчасних та якісних послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних 

коштів м. Вінниця, своєчасне реагування на звернення громадян та 

висвітлення діяльності казначейства. 

Реалізація Програми пришвидшить впровадження програмно-

технічного комплексу «Клієнт казначейства-Казначейство», що дасть змогу, 

зокрема: 

 - налагодити постійне та безперебійне обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в Управлінні Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області; 

- оптимізувати процес обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми 

обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного 

цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій; 

 - налагодити оперативне 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; 

- спростити технологічні операції завдяки автоматизації окремих 

процесів та усунення дублювання даних у різноманітних системах;  
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- підвищити рівень інформаційно-телекомунікаційної системи; 

- забезпечити високий ступінь достовірності інформації;  

- посилити інформаційну безпеку; 

- забезпечити економію 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); 

- проведення консультативних заходів 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 міського бюджету.  
 

4. Розробник та співвиконавці Програми 
 

Розробник Програми: Управління Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області. 

Співрозробник Програми: Департамент фінансів Вінницької міської 

ради. 

Головний розпорядник коштів Програми: Виконавчий комітет 

Вінницької міської ради. 

Співвиконавці Програми: розпорядники та одержувачів коштів міського 

бюджету. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на 

відповідний бюджетний період) та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 
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6. Заходи Програми 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

за
х
о
д

у
 

Виконавці 

заходів 

Д
ж

ер
ел

о
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 Орієнтовний обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

1.1 

Створення єдиної бази нормативно-довідкової 

інформації,  включаючи єдиний реєстр та 

функціонально повну мережу розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів. 2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Створення 

сприятливих умов 

для якісного та 

своєчасного 

виконання 

міського бюджету 

за доходами та 

видатками 

1.2 

Виконання заходів щодо запровадження 

програмно-цільового методу  виконання міського 

бюджету м.Вінниці, відповідно до п. 18 розд. VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України. 

2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

департамент 

фінансів міської 

ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

Виконання вимог 

чинного 

бюджетного 

законодавства 

України 

1.3 

Забезпечити впровадження в дію сучасних 

методів роботи, заснованих на використанні 

новітньої комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення стосовно приймання та обробки 

бюджетної звітності  розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, підготовленої  та 

надісланої у електронному вигляді. 

2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     

Підвищення 

взаємодії між 

виконавчими 

органами міської 

ради та  УДКСУ у 

м.Вінниці  

Вінницької області 

в процесі 

виконання 

міського бюджету 
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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. 

2
0
1
6
-2

0
2
0

 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 

     Посилення 

фінансово-

бюджетної 

дисципліни; 

отримання 

оперативної 

інформації про 

стан виконання 

міського бюджету. 

 

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. 

2
0
1
6

-2
0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

департамент 

фінансів міської 

ради 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

2. 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ 

КОМПЛЕКС «КЛІЄНТ КАЗНАЧЕЙСТВА-КАЗНАЧЕЙСТВО» 

2.1 

Заключення договорів про дистанційне 

розрахункове обслуговування з бюджетними 

установами. 

2
0
1
6
-2

0
2
0

 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

розпорядники 

та одержувачі 

бюджетних 

коштів 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

Налагодження 

постійного та 

безперебійного  

дистанційного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних коштів 

2.2 
Придбання сертифікованих носіїв ключової 

інформації (НКІ). 

2
0
1
6

-2
0
2
0
 

Розпорядники 

та одержувачі 

бюджетних 

коштів 

Кошти 

міського 

бюджету на 

утримання 

бюджетних 

установ та 

організацій 

     

2.3 
Забезпечення генерації електронних цифрових 

підписів для клієнтів Управління. 

2
0
1
6
-2

0
2
0
 УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
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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 за кодами 

бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, 

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. 

2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

розпорядники 

та одержувачі 

бюджетних 

коштів 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

Налагодження 

постійного та 

безперебійного 

дистанційного  

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних коштів 
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3. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА 

ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

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, забезпечення утримання, поточного 

ремонту та технічного обслуговування  

комп’ютерно-технічної бази, відновлення та 

заправка картриджів. 

2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

фінансів міської 

ради 

Міський 

бюджет 
216,6 290,0 290,0 290,0 290,0 

Налагодження 

постійного та 

безперебійного 

дистанційного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних коштів 

3.2 

З метою запровадження в УДКСУ у м.Вінниці 

Вінницької області при обслуговуванні 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

по принципу «Єдиного вікна» та приведення у 

відповідність виконання казначейських операцій, 

процесів та функцій, визначених Технологічними 

регламентами Державної казначейської служби 

України, забезпечити придбання штампів та 

кліше. 

2
0
1
6

-2
0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

Міський 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Створення 

відповідних умов 

для якісного та 

своєчасного 

обслуговування  

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних коштів 

 

3.3 

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, придбати вогнегасники та 

здійснити технічне обслуговування наявних 

вогнегасників. 

2
0
1
6
-2

0
2
0

 
УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 
 

Міський 

бюджет 
27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
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3.4 

З метою поліпшення умов роботи, організації 

робочих місць для якісного та оперативного 

здійснення своїх обов’язків працівниками  

Управління  при казначейському обслуговуванні 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

забезпечити: 

 

-  придбання канцтоварів, паперу, поштових 
конвертів і марок та господарських товарів; 

 

- упорядкування документів Управління. 

2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

фінансів міської 

ради 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

10,0 

Створення 

відповідних умов 

для якісного та 

своєчасного 

обслуговування  

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних коштів 

4. 
ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З РОЗПОРЯДНИКАМИ  

ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

4.1 

Проведення семінарів, круглих столів, зустрічей 

керівництва  та працівників УДКСУ у м.Вінниці 

Вінницької області з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів. 2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

Підвищення рівня 

знань 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних коштів 

в галузі фінансів, 

бюджету та 

бухгалтерського 

обліку 

4.2 

Проведення брифінгів, прес-конференцій з метою 

доведення до розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів інформації про  зміни у 

бюджетному  законодавстві. 2
0
1
6
-2

0
2
0

 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

4.3 

Висвітлення через засоби масової інформації 

(преса, радіо, телебачення, інтернет) роз’яснень 

бюджетного законодавства та інформації щодо 

діяльності казначейської служби. 2
0
1
6
-2

0
2
0
 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

4.4 
Надання ґрунтовних консультацій  та відповідей 

на запити та звернення. 

2
0
1
6
-2

0
2
0

 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області 

Вкладення 

коштів не 

потребує 
     

 
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ 

 – міський бюджет: 

   280,0 365,0 365,0 365,0 365,0  



15 

7. Очікувані результати від  реалізації Програми 
 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

- покращення рівня обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів в Управлінні Державної казначейської служби України у 

м. Вінниці Вінницької області; 

- 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 міського бюджету 

м.Вінниці; 

- максимальна автоматизація 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 

міського бюджету; 

- формування звітності в online режимі; 

- отримання прозорої та достовірної інформації про виконання міського 

бюджету та надання керівництву міста оперативної інформації про стан 

виконання міського бюджету для прийняття ним ефективних управлінських 

рішень в режимі реального часу; 

- 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;   

- підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів Управління 

Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області від 

інсайдерських атак; 

- підвищення якості взаємодії між головними розпорядниками, 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в процесі виконання 

бюджету, зважаючи на існуючі бази публічної інформації Управління 

Державної казначейської служби України; 

- підвищення рівня професійних знань посадовими особами органів 

місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку; 

- покращення матеріально-технічної бази Управління Державної 

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області. 
 

8. Зв'язок між програмою та Стратегією розвитку «Вінниця - 2020» 
 

Стратегічний пріоритет 1 «Формування сильної місцевої громади» 
Стратегії розвитку «Вінниця-2020» передбачає розвиток активної місцевої 
громади та активну участь усіх мешканців в усіх сферах життєдіяльності 
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обласного центру та у розбудові Вінниці як сучасного, комфортного 
європейського міста.  

Ціль 2 «Лідерство Вінниці у підвищенні ефективності та дієвості 
місцевого самоврядування» Стратегічного пріоритету 1 передбачають 
впровадження нових механізмів фінансування та впровадження  
інформаційних технологій і розвиток інтегрованої системи муніципального 
управління шляхом вдосконалення технології електронного врядування у 
різних сферах життєдіяльності міста для підвищення якості та прискорення 
підготовки рішень. 

Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає 
стратегічним пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020» і дасть 
можливість ефективно вирішувати значну кількість місцевих проблем, 
зокрема, у сфері казначейського обслуговування міського бюджету та 
супроводження бюджетного процесу у м.Вінниці. 

 

9.  Впровадження, моніторинг та перегляд Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань. 
Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, виконавчі органи міської ради, розпорядники та 
одержувачів коштів міського бюджету м. Вінниці забезпечують їх реалізацію в 
повному обсязі та у визначені терміни. 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює Управління 
Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області. 
Відповідальні за виконання Програми щоквартально до 10 числа, наступного 
за звітним періодом, інформують Управління про стан виконання заходів. 
Узагальнена інформація щодо виконання заходів Програми аналізується 
розробником.  

Крім того, з метою забезпечення контролю за досягненням поставлених 

цілей визначено перелік показників моніторингу реалізації Програми. Для 

визначення необхідності коригування документу щорічно проводитиметься 

аналіз ефективності дії Програми, виходячи з фактичних показників 

моніторингу.  

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої 

соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу та статистичних 

спостережень, реальних можливостей видаткової частини бюджету міста 

(визначається щорічно) та в випадках зміни законодавчих,  нормативно-

правових та інших актів. Коригування здійснюється за ініціативи виконавців 

заходів Програми, постійних комісій міської ради. Ініціатор готує пропозиції, 

до яких додає вичерпне обґрунтування (в разі необхідності розрахунок витрат) 

запропонованих змін. 

Розробник Програми готує та подає проект рішення щодо 

запропонованих змін для розгляду виконавчим комітетом та міською радою. 
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Питання про хід виконання заходів Програми розглядається на 

засіданнях виконавчого комітету та міської ради відповідно до планів роботи.  

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської 

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

розвитку. 
 

10. Показники моніторингу реалізації Програми: 
 

- кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які 

обслуговуються в Управлінні Державної казначейської служби України у 

м.Вінниці Вінницької області; 

2016р. очікув. 2017р. прогноз 2018р. прогноз 2019р. прогноз 2020р. прогноз 

244 247 250 253 256 

 

- кількість організованих робочих місць для якісного та оперативного 

здійснення своїх обов’язків працівниками Управління  при казначейському 

обслуговуванні розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

2016р. очікув. 2017р. прогноз 2018р. прогноз 2019р. прогноз 2020р. прогноз 

18 18 18 18 18 

 

- час обслуговування працівниками Управління розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів (тривалість одного обслуговування); 

2016р. очікув. 2017р. прогноз 2018р. прогноз 2019р. прогноз 2020р. прогноз 

25-30 хв. 22-27 хв. 20-25 хв. 17-23 хв. 15-20 хв. 

 

- рівень забезпеченості розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів електронними цифровими підписами; 

2016р. очікув. 2017р. прогноз 2018р. прогноз 2019р. прогноз 2020р. прогноз 

25% 50% 75% 90% 100% 

 

- рівень підключення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

до роботи у програмно-технічному комплексі «Клієнт Казначейство - 

Казначейство»; 

2016р. очікув. 2017р. прогноз 2018р. прогноз 2019р. прогноз 2020р. прогноз 

25% 50% 75% 90% 100% 
 

- кількість придбаної комп’ютерної та оргтехніки (БФП, принтерів, 

копіювальної техніки) з метою поліпшення матеріально-технічної бази 

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької 

області. 
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2016р. очікув. 2017р. прогноз 2018р. прогноз 2019р. прогноз 2020р. прогноз 

15 шт. 20 шт. 14 шт. 10 шт. 9 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   С. Моргунов 
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Департамент фінансів Вінницької міської ради   

Грицун Наталя Володимирівна    

Головний спеціаліст відділу соціально-культурної сфери 

    

 


