
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 31.01.2020 № 2136        49 сесія 7 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 об’єднаної територіальної  

громади на 2016-2020 роки» у 2019 році 

 

 

З метою забезпечення належного функціонування існуючої системи 

казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, застосування дистанційного обслуговування 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та забезпечення ефективної 

організації роботи Управління 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 об’єднаної територіальної громади 

на 2016-2020 роки» (надалі - Програма). 

Реалізація Програми направлена на виконання положень чинного 

законодавства України та Стратегії розвитку «Вінниця - 2020», затвердженої 

рішенням міської ради від 30.08.2013р. №1405, Статуту територіальної громади 

міста Вінниці, затвердженого рішенням міської ради від 29.10.2010р. №2975 (зі 

змінами). 

Метою Програми є підвищення дієвості і ефективності функціонування 

системи казначейського обслуговування бюджету, спрямованої на зміцнення 

фінансової системи, виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної 

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 УДКСУ.  



 

Управлінням Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області постійно проводяться 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 21.11.2011року №109, у редакції наказу Державної 

казначейської служби України від 10.05.2018 року №139. 

З метою створення сприятливих умов для якісного та своєчасного 

виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 

видатками в Управлінні сформовано єдиний перелік розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, 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 об’єднаної 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 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з урахуванням внесених змін до 

нього.  

Протягом 2019 року Управління Державної казначейської служби України 

у м.Вінниці Вінницької області обслуговувало 146 розпорядників та 80 

одержувачів коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

Для якісного та оперативного обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в Управлінні організовано 18 робочих місць.  

Для посилення фінансово-бюджетної дисципліни, отримання оперативної 

інформації про стан виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, 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, що в подальшому забезпечило відсутність 

кредиторської заборгованості та, одночасно, залишків коштів на рахунках 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що суттєво спростило і 

забезпечило ефективну роботу в частині закриття бюджетного року. 

Протягом 2019 року продовжено впровадження та використання системи 

дистанційного обслуговування клієнтів із застосуванням програмно-технічного 

комплексу «КЛІЄНТ КАЗНАЧЕЙСТВА-КАЗНАЧЕЙСТВО», укладено 75 

договорів на дистанційне обслуговування з розпорядниками та одержувачами 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади і станом 

на 01.01.2020 року їх загальна кількість склала 199 договорів. Усі клієнти, з 

якими укладено договори,  мають можливість отримувати виписки по рахунках 

в електронному вигляді. 



 

Станом на 01.01.2020 року формування та передача до Управління 

платіжних документів з використанням електронно-цифрового підпису 

проводиться 171 клієнтом. 

Протягом 2019 року всі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів 

подавали звітність до Управління із застосуванням АС «Є- Звітність».  

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 об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки у 2019 році, з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади Управлінню Державної казначейської 

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

субвенції в сумі 495,001 тис.грн., які використані:  

-  222,500 тис.грн. для 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 заправки картриджів; 

-  6,047 тис.грн. для забезпечення цілодобового спостереження та 

технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, здійснення 

технічного обслуговування вогнегасників; 

-  69,830 тис.грн. на придбання маркерної дошки (фліпчарт), канцтоварів, 

паперу, поштових конвертів і марок та господарських товарів; 

-  11,516 тис.грн. на оплату послуг з упорядкування документів 

Управління; 

-  6,840 тис.грн. на  оплату телекомунікаційних послуг; 

-  48,999 тис.грн. на проведення поточного ремонту приміщень 

Управління; 

-  3,500 тис.грн. на страхування нерухомого орендованого майна; 

-  6,820 тис.грн. на оплату послуг по охороні майна; 

-  54,556 тис.грн. на придбання меблів для службових кабінетів, металевої 

шафи для зберігання особових справ працівників, сейфів для зберігання носіїв 

ключової інформації; 

-  64,393 тис.грн. на придбання кондиціонерів, технічне обслуговування і 

поточний ремонт наявних кондиціонерів. 

Керівництвом та працівниками УДКСУ 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 об’єднаної 

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 об’єднаної 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;   

- підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів від 

інсайдерських атак; 

- інформаційно-роз’яснювальної роботи з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів з питань казначейського обслуговування з 

урахуванням змін, внесених до бюджетного законодавства та щодо діяльності 

казначейської служби. 

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до пункту 22 частини 1  статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту фінансів міської ради взяти до 

відома.  

2.  Управлінню Державної казначейської служби України у м. Вінниці 

Вінницької області, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів 

забезпечити подальше виконання заходів Програми в 2020 році.   

3. 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 

 



 

Департамент фінансів Вінницької міської ради   

Панчук Вікторія Вікторівна    

Головний спеціаліст відділу соціально-культурної сфери 

 

 

 

 

 


