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Про внесення змін до Комплексної програми мобілізації 

зусиль Летичівської селищної ради та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському 

районі Хмельницької області по покращенню 

обслуговування розпорядників і одержувачів коштів 

селищного бюджету, впровадження дистанційного 

обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства-казначейство», 

забезпечення контрольованого доступу до приміщень 

УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в приміщення 

в якому розміщена Комплексна система захисту інформації 

відокремленого пункту реєстрації програмно-технічного 

комплексу Акредитованого центру сертифікації ключів 

Державної казначейської служби України (КСЗІ ВПР ПТК 

АЦСК ДКСУ) на 2016-2017 роки 

 

              

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

внесення змін до Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської 

селищної ради та Управління Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі Хмельницької області по покращенню обслуговування 

розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету, впровадження 

дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства-казначейство», забезпечення контрольованого 

доступу до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в 

приміщення в якому розміщена Комплексна система захисту інформації 

відокремленого пункту реєстрації програмно-технічного комплексу 

Акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби 

України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ) на 2016-2017 роки, Летичівська 

селищна рада   



В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської 

селищної ради та Управління Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі Хмельницької області по покращенню обслуговування 

розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету, впровадження 

дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства-казначейство», забезпечення контрольованого 

доступу до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в 

приміщення в якому розміщена Комплексна система захисту інформації 

відокремленого пункту реєстрації програмно-технічного комплексу 

Акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби 

України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ) на 2016-2017 роки: 

1.1. Додатково передбачити у 2017 році обсяг фінансування за рахунок 

субвенції з селищного бюджету Летичівської селищної ради в сумі 9 тис. грн. 

1.2 Внести зміни у заходи Комплексної програми, додавши п.4 та викласти 

його у наступній редакції «Придбання ліцензійного  програмного забезпечення 

Windows 7 Pro».  

1.3. Внести зміни в додатки 1, 2 до Комплексної програми, передбачивши 

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 48,4 тис. грн.  

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                           І. Тисячний 



Комплексна програма 

 
мобілізації зусиль  Летичівської селищної ради та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі 

Хмельницької області  по покращенню обслуговування розпорядників 

і одержувачів коштів селищного бюджету, впровадження 

дистанційного обслуговування з використанням програмно-

технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство», 

забезпечення контрольованого доступу до приміщень УДКСУ та 

забезпечення обмеженого доступу в приміщення в якому розміщена 

Комплексна система захисту інформації відокремленого пункту 

реєстрації  програмно-технічного комплексу Акредитованого центру 

сертифікацї ключів Державної казначейської служби України (КСЗІ 

ВПР ПТК АЦСК ДКСУ)   на 2016- 2017 роки 

 

 

смт Летичів 



І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми 
 

Комплексна програма мобілізації зусиль Летичівської селищної ради  та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області  по 

покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету, 

впровадження дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство»  на 2016-2017 роки (в подальшому 

Комплексна програма) розроблена на основі Положення «Про Державну казначейську службу 

України», затвердженого Указом Президента України № 460/11 від 13 квітня 2011 року, 

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України 

«Про електронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 

2004 року №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного підпису органами  

місцевої влади, органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями державної форми власності» постанови Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2004 року №1453 «Про затвердження Типового Порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади». 

Комплексна програма необхідна для надання зовнішнім клієнтам УДКСУ у 

Летичівському районі Хмельницької області  (розпорядникам та  одержувачам коштів 

селищного бюджету) віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних 

ресурсів ДКСУ у Летичівському районі  для  автоматизації виконання бюджетів усіх рівнів. 

 

Очікувані результати: 

- підвищення ефективності роботи  за рахунок  автоматизації процесів; 

- розширення інформаційного забезпечення  розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; 

- зменшення  паперових документів і витрат на відрядження; 

- оперативність при реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних  фінансових зобов’язань та    

проведенні платежів; 

- перегляд залишків коштів  та платежів в реальному часі; 

- надання виписок  операцій в електронному вигляді на початок  операційного дня. 

 

II. Мета і основні завдання Комплексної програми 
Комплексна програма мобілізації зусиль Летичівської селищної  ради та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі у Хмельницької області  по 

покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів  коштів селищного бюджету, 

впровадження дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного 

комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство»  на 2016-2017 роки враховує створення 

нових технологій  обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розвиток 

інформаційної мережі  та використання сучасної комп’ютерної  техніки для створення бази, яка 

дозволить впровадити Систему  дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» та здійснити заходи для забезпечення 

контрольованого доступу до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в 

приміщення в якому розміщена Комплексна система захисту інформації відокремленого 

пункту реєстрації  програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікації 

ключів Державної казначейської служби України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ).   

Ш. Заходи Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та 

Управління Державної казначейської служби України у Летичівському районі 

Хмельницької області  по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів 

коштів селищного бюджету, впровадження дистанційного обслуговування з 



використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – 

Казначейство»  забезпечення контрольованого доступу до приміщень УДКСУ та 

забезпечення обмеженого доступу в приміщення де розміщена Комплексна система 

захисту інформації відокремленого пункту реєстрації  програмно-технічного комплексу 

Акредитованого центру сертифікацї ключів Державної казначейської служби України 

(КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ)  на 2016 – 2017 роки 

1. Забезпечити реалізацію державної політики у сфері казначейського  обслуговування 

бюджетних коштів. 

2016- 2017 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької області / 

 

2. Проводити роботу по скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів. 

2016- 2017 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької області / 

3. Удосконалення роз’яснювальної  роботи серед  розпорядників і одержувачів  бюджетних коштів  на 

предмет неухильного дотримання законів України, нормативно-правових актів з питань казначейського 

обслуговування. 

2016- 2017 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької області / 

4. Зменшення документообігу, інших витрат на базі впровадження системи  дистанційного  

обслуговування  «Клієнт Казначейства – Казначейство».  

2016- 2017 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької області/ 

5. Забезпечення надання звітності в автоматизованому режимі  за електронним цифровим 

підписом. 

2016- 2017 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької області /                                                                        

6. Забезпечення контрольованого доступу до приміщень УДКСУ у Летичівському районі    

Хмельницької області та забезпечення обмеженого доступу в приміщення де розміщена 

Комплексна система захисту інформації відокремленого пункту реєстрації  програмно-

технічного комплексу Акредитованого центру сертифікацї ключів Державної казначейської 

служби України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ)   

2016- 2017 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької області / 

ІV. Робота з кадрами, зміцнення матеріально-технічної бази УДКСУ у Летичівському 

районі    Хмельницької області 

1. Здійснити комплекс організаційних заходів щодо удосконалення роботи з кадрами, в 

першу чергу по забезпеченню належної їх підготовки, перепідготовки. Гостро реагувати на 

факти зловживань, корупційні діяння, інші правопорушення з боку працівників управління 

Казначейства. Комплектувати посади державних службовців відповідно до вимог законів  

України "Про державну службу",  "Про   запобігання корупції ",  КЗпП України. 

2016-2017 роки                                  / УДКСУ у Летичівському районі  Хмельницької області / 

2.  Поліпшити  матеріально   - технічне забезпечення управління з метою покращення  

обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.   



 

2016-2017    роки                             / УДКСУ у Летичівському районі  Хмельницької області/ 

3. Щорічно у бюджеті Летичівської селищної ради  на відповідний рік передбачати кошти 

на фінансування Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської селищної  ради та 

Управління Державної казначейської служби України  у Летичівському районі у 

Хмельницької області  по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів, 

селищного бюджету впровадження дистанційного обслуговування з використанням 

програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство»  на 2016-2017 роки 

для створення контрольованої зони та охоронної сигналізації приміщення УДКСУ у 

Летичівському районі Хмельницької області, а також на придбання комп'ютерної   та 

копіювальної техніки . 

  

2016-2017роки                                     / УДКСУ у Летичівському районі  Хмельницької області/ 

                               

Додатки:  

1. Проект ресурсного забезпечення Комплексної програми  

 

2. Напрями діяльності та заходи Комплексної програми 

 



                            Додаток 1 

      ПАСПОРТ 

«Комплексної програми мобілізації зусиль Управління Державної 

казначейської служби України у Летичівському районі  Хмельницької 

області по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів 

селищного бюджету, впровадження дистанційного обслуговування з 

використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – 

Казначейство», забезпечення контрольованого доступу до приміщень 

УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в приміщення, в якому 

розміщена Комплексна система захисту інформації відокремленого пункту 

реєстрації  програмно-технічного комплексу Акредитованого центру 

сертифікацї ключів Державної казначейської служби України (КСЗІ ВПР 

ПТК АЦСК ДКСУ)  на 2016- 2017 роки» 
1.Ініціатор розроблення програми Управління Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі  Хмельницької  області. 

2.Розробник програми Управління Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі  Хмельницької  області. 

3.Відповідальний виконавець програми Управління Державної казначейської служби 

України у Летичівському районі  Хмельницької  області. 
4.Учасники програми Управління Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі  Хмельницької  області та Летичівська селищна рада. 
5.Термін реалізації програми 2016-2017 роки 

6.Етапи виконання програми :  

6.1.I етап – 2016 рік 

 

6.2.II етап – 2017 рік 

7.Обсяги та джерела фінансування   

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

грн. 

У тому числі за роками, грн. 

  2016 2017    

Селищний 

бюджет 

48 400 26000 22400    

 



Додаток2 

 

Напрями діяльності та заходи «Комплексної програми мобілізації зусиль Управління Державної казначейської служби України у Летичіському 

районі Хмельницької області  по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету, впровадження 

дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» забезпечення 

контрольованого доступу до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в приміщення, в якому розміщена Комплексна система 

захисту інформації відокремленого пункту реєстрації  програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікацї ключів Державної 

казначейської служби України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ)  на 2016-2017 роки» 

 

№

 

з

п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень,  

у тому числі 

Очікуваний результат 

1 

 

 

Облаштування 

контрольованої зони 

приміщення УДКСУ у 

Летичівському районі 

Хмельницької області 

 

 

 

 

1.Придбання  дверей -1 

шт. 

 

2.Встановлення 

охоронної сигналізації та 

виведення на пульт 

охоронної фірми 

2016рік 

 

 

2016 рік 

 Летичівська 

селищна рада, 

УДКСУ у 

Летичівському 

районі 

Хмельницької 

області 

Селищний 

бюджет 

9500 

 

 

 

12000 

1.Забезпечення контрольованого 

доступу в приміщення 

 

 

2.Забезпечення охорони приміщення 



2 

 

Впровадження 

дистанційного 

обслуговування з 

використанням 

програмно-технічного 

комплексу «Клієнт 

Казначейства – 

Казначейство»   

 1.Придбання 

багатофункціонального 

принтера(БФП) - 1 шт. 

 

 2.Придбання блоків 

безперебійного 

живлення – 4 шт. 

3. Придбання 

системного блоку 

   

 

4.Придбання 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення Windows 7 

Pro 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

Летичівська 

селищна рада, 

УДКСУ у 

Летичівському 

районі 

Хмельницької 

області 

 

Селищний 

бюджет 

4500 

 

 

 

6400 

 

 

7000 

 

 

 

9000 

1.Покращення обслуговування 

розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів. 

 

2.Зменшення витрат розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів на 

придбання паперу і утримання техніки. 

3. Доступ до всієї інформації, 

пов’язаної з Порядком використання 

бюджетних коштів а також можливість 

перегляду операцій в режимі он-лайн. 

4. Збільшення швидкості і потужності 

комп’ютерної системи. 

 

 

 

 


