
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 вересня  2017 року                  № 223 

смт. Голованівськ 
 
 

Про внесення змін до програми створення  

належних умов для обслуговування розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів та інших 

клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018 роки 

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до програми створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших 

клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 9 грудня 2016 року № 123, а саме: 

1.1. пункт «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

обсягів та джерел фінансування: строки та виконання Програми викласти в 

такій редакції: 

«Виконання Програми дасть змогу розв’язати проблему забезпечення 

УДКСУ у Голованівському районі Кіровоградської області сучасною 

комп’ютерною технікою (принтери, монітори, блок безперебійного 

живлення) для швидкого та якісного обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. Провести капітальний ремонт даху та 

поточний ремонт приміщення для недопущення зупинки всіх платежів на 

невизначений термін. 

 Дія Програми розрахована на 2016-2018 роки. 

 

 



 Фінансування Програми планується здійснити за рахунок районного 

бюджету. 

 Обсяг фінансових ресурсів є орієнтовним та визначатиметься з 

урахуванням наявного ресурсу бюджету. 

 Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у Додатку 1 до 

програми.»; 

 

1.2. пункт «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в такій 

редакції: 

«Напрямами діяльності програми є створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом 

придбання комп’ютерної техніки (принтерів, моніторів, блоку 

безперебійного живлення), яка відповідає всім вимогам Регламенту по 

встановленню системи дистанційного обслуговування. 

Недопущення виходу з ладу серверів, комп’ютерної техніки ( в зв’язку 

з протіканням даху приміщення управління казначейства). Напрями 

діяльності та перелік заходів виконання Програми наведені у Додатку 2 до 

Програми»; 

  

1.3. додаток 1 до програми «Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

Програми створення належних умов для обслуговування розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів, впровадження дистанційного 

обслуговування в використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство» на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції 

(додається); 

 

1.4. додаток 2 до Програми «Напрямки діяльності та перелік заходів 

програми для покращення обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів за допомогою впровадження дистанційного 

обслуговування програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – 

казначейство» Управління Державної казначейської служби України у 

Голованівському районі Кіровоградської області на 2016-2018 роки» 

викласти в новій редакції (додається). 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 



                                                    Додаток 1  

     до Програми створення належних умов для 

     обслуговування розпорядників і одержувачів 

     бюджетних коштів та інших клієнтів  

     у Голованівському районі на 2016-2018 роки 

від  9 грудня 2016року № 123 ( в редакції 

рішення районної ради від 29 вересня 2017року 

№223) 

 
Прогнозні обсяги та джерела фінансування   

Програми створення належних умов для обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, впровадження дистанційного обслуговування з використанням 

програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство»  

на 2016-2018 роки»  

 

                                                                                                              тис. гривень  

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми  

 

Етапи виконання   

Усього витрат на 

виконання програми  2016рік  2017рік  2018рік  

 

Обсяг ресурсів, усього,  

 

 

15,8      

В тому числі кошти районного 

бюджету 
15,8      

 

 

 

Обсяг ресурсів, які пропонується залучити на виконання Програми на 2017 

рік, 2018 рік – в залежності від можливостей районного бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів та інших клієнтів в 

Голованівському районі на 2016-2018  роки  

від  9 грудня 2016року № 123 ( в редакції 

рішення районної ради від 29 вересня 2017року 

№ 223) 

 

Напрямки діяльності та перелік заходів 

програми  для покращення обслуговування розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів за допомогою впровадження дистанційного 

обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство»  Управління Державної казначейської служби 

України у Голованівському районі Кіровоградської області  

на 2016-2018 роки. 

 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

(тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

1 Впровадження 

дистанційного 

обслуговування 

з 

використанням 

програмно-

технічного 

комплексу 

«Клієнт 

Казначейства – 

Казначейство», 

капітальний 

ремонт даху, 

поточний 

ремонт 

приміщення 

управління , 

проведення 

інших видатків 

Виконання 

заходів для  

дистанційного 

обслуговування 

клієнтів 

Управління 

Казначейства 

2016-

2018 рр 

УДКСУ у 

Голованівсь

кому районі 

Районний 

бюджет  

В межах 

асигнувань 

виділених 

районним 

бюджетом 

Поточний ремонт 

приміщення 

управління, 

капітальний 

ремонт даху 

будівлі для 

забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

управління 

Казначейства,  

недопущення 

виходу з ладу 

серверів, 

комп’ютерної 

техніки.  

Придбання 

комп’ютерної та 

оргтехніки для 

покращення 

роботи в 

обслуговуванні 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів та 

проведення 

інших видатків. 

 

 


