
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят восьмої сесії 

 

30.10.2018 р.                                      Летичів                                                 № __  

 

Про затвердження 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 та забезпечення організації заходів 

пожежної безпеки в приміщенні Управління 

Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі Хмельницької області на 

2018-2019 роки 
 

З метою покращення обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Комплексну програму 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 та забезпечення 

організації заходів пожежної безпеки в приміщенні Управління Державної 

казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області на 

2018-2019 роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                                     І. Тисячний 

 

ПРОЕКТ 



Затверджено  
рішенням 58 сесії VІІ скликання 
Летичівської селищної ради 
від 30.10.2018 р. № ____ 

 

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 та забезпечення організації заходів пожежної 

безпеки в приміщенні Управління Державної казначейської служби 

України у Летичівському районі Хмельницької області на 2018-2019 роки 
   

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  та забезпечення організації заходів 

пожежної безпеки в приміщенні   Управління Державної казначейської служби 

України у Летичівському районі Хмельницької області на 2018-2019 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» від 5 жовтня 2017 № 2155-VIII (із 

змінами), Закону України «Про електронний цифровий підпис» від  22 травня 

2003 року № 852-IV (із змінами), Кодексу цивільного захисту України від 

02.10.2012 №5403-VI із змінами та доповненнями,  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» (із змінами),  Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 року №55 «Типова інструкція з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну», 

наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Порядок складання 

бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

звітності фондами загальнообов»язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» (із змінами),  наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014р.  №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» 

(із змінами). 

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 УДКСУ у Летичівському районі Хмельницької 

області  для  автоматизації виконання бюджетів усіх рівнів. 

II. Мета і основні завдання 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  та забезпечення організації заходів 

пожежної безпеки в приміщенні   Управління Державної казначейської служби 

України у Летичівському районі Хмельницької області на 2018-2019 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  оперативно та 

своєчасно подавати форми звітності в електронному вигляді та для  захисту  

інформаційної безпеки в управлінні від можливих видів загроз, забезпечення 

організації заходів пожежної безпеки в приміщенні    УДКСУ у Летичівському 

районі Хмельницької області.   

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  

та  забезпечення організації заходів пожежної безпеки в приміщенні    

Управління Державної казначейської служби України у Летичівському 

районі Хмельницької області на 2018-2019 роки 

1. Забезпечити реалізацію державної політики у сфері казначейського  

обслуговування бюджетних коштів. 

2018- 2019 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької 

області / 

 

2. Удосконалити роз’яснювальну роботу серед  розпорядників і одержувачів  

бюджетних коштів  на предмет неухильного дотримання законів України, нормативно-

правових актів з питань казначейського обслуговування. 

2018- 2019 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької 

області / 

  

4. Забезпечити надання звітності в автоматизованому режимі  за електронним 

цифровим підписом. 

2018- 2019 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької 



області /                                                                        

5. Забезпечити організацію заходів пожежної безпеки в приміщенні  УДКСУ у 

Летичівському районі Хмельницької області 

2018- 2019 роки              / УДКСУ у Летичівському районі    Хмельницької 

області / 

 

ІV.  Зміцнення матеріально-технічної бази УДКСУ у Летичівському 

районі    Хмельницької області 

1.  Поліпшити  матеріально-технічне забезпечення управління з метою 

покращення  обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів 

шляхом придбання комп'ютерної  техніки  для налаштування окремого 

робочого місця в органі Казначейства у разі неможливості подання звітності 

через мережу Інтернет з технічних причин та для удосконалення заходів із 

безпеки програмного забезпечення від вірусів, логічних бомб, 

несанкціонованих змін програмного коду, конфігурації систем.   

 

2018-2019   роки                             / УДКСУ у Летичівському районі  

Хмельницької області/ 

2.Забезпечити  встановлення системи протипожежної сигналізації в 

приміщенні   УДКСУ у Летичівському районі Хмельницької області. 

  

2018-2019роки                                     / УДКСУ у Летичівському районі  

Хмельницької області 
                               

V.  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 прийнятті електронної звітності клієнтів УДКСУ у 

Летичівському районі Хмельницької області ; 

- перегляд електронної звітності в реальному часі; 

-  забезпечення організації заходів пожежної безпеки в приміщенні    УДКСУ у 

Летичівському районі Хмельницької області. 
 

 
 



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

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 та забезпечення 

організації заходів пожежної безпеки в приміщенні Управління Державної 

казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької 

області на 2018-2019 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Управління Державної казначейської 

служби України у Летичівському районі  

Хмельницької  області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Летичівському районі  

Хмельницької  області 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Управління Державної казначейської 

служби України у Летичівському районі  

Хмельницької  області 

6. Учасники Програми  Управління Державної казначейської 

служби України у Летичівському районі  

Хмельницької  області, 

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

66 тис. грн. 

у тому числі: 2018 2019 

9.1. коштів селищного бюджету 16 тис. грн. 50 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

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 та забезпечення 

організації заходів пожежної безпеки в приміщенні Управління Державної 

казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької 

області на 2018-2019 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 2018 р. 2019 р. Всього 

Селищний бюджет 16 50 66 

Кошти не бюджетних 

джерел 

   

РАЗОМ 16 50 66 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та 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 та забезпечення організації заходів пожежної безпеки в приміщенні 

Управління Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області  

на 2018-2019 роки 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

2018 2019 

1 Облаштування 

пожежної 

сигналізації 

приміщення УДКСУ 

у Летичівському 

районі Хмельницької 

області 

 

 

 

 

 1.Встановлення пожежної 

сигналізації та виведення  її 

на пульт   

2018 рік 

 

 

  

 Летичівська 

селищна рада, 

УДКСУ у 

Летичівському 

районі 

Хмельницької 

області 

Селищний 

бюджет 

16  Забезпечення   

заходів 

пожежної 

безпеки в 

приміщенні 

шляхом 

проведення 

організаційних 

заходів та 

технічних 

засобів, 

спрямованих на 

запобігання 

пожежам, 

забезпечення 

безпеки людей,  

зниження 

можливих 

майнових втрат. 



2 Налаштування 

окремого робочого 

місця в органі 

Казначейства для 

подання звітності до 

АС «Є - Звітність» 

розпорядниками та 

одержувачами 

коштів селищного 

бюджету 

1.Придбання персонального 

комп’ютера (системний 

блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор «миша», 

операційна система) - 1 шт. 

2019 рік Летичівська 

селищна рада, 

УДКСУ у 

Летичівському 

районі 

Хмельницької 

області 

Селищний 

бюджет 

 23 1.Покращення 

обслуговування 

розпорядників і 

одержувачів 

бюджетних 

коштів. 

2.Зменшення 

витрат 

розпорядників і 

одержувачів 

бюджетних 

коштів на 

придбання 

паперу і 

утримання 

техніки. 

3.Можливість 

перегляду форм 

звітності  в 

режимі он-лайн. 

2. Придбання блоку 

безперебійного живлення – 1 

шт. 

 2 

3 Налаштування 

окремого робочого 

місця в УДКСУ у 

Летичівському 

районі 

Хмельницької 

області для 

підключення до  

мережі Інтернет    

1.Придбання персонального 

комп’ютера (системний 

блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор «миша», 

операційна система) - 1 шт. 

2019 рік Летичівська 

селищна рада, 

УДКСУ у 

Летичівському 

районі 

Хмельницької 

області 

Селищний 

бюджет 

 23 1.Забезпечення 

захисту  

інформаційної 

безпеки в 

управлінні від 

можливих видів 

загроз. 2. Придбання блоку 

безперебійного живлення – 1 

шт. 

 2 

Всього 66 16 50  

 


