
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 09 квітня 2022 року                                                                                          № 02/33-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Програми підвищення 

ефективності роботи Управління Державної 

казначейської служби України у Галицькому районі 

Івано-Франківської області на 2022-2024 роки 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Програму підвищення ефективності роботи Управління Державної 

казначейської служби України у Галицькому районі Івано-Франківської області на 2022- 

2024 роки. 

2. Начальнику УДКСУ у Галицькому районі Івано-Франківської області       

Николину О.М. забезпечити виконання програмних заходів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (Тетяна Сенчина). 

 

 

 

Міський голова                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 рішення міської ради 

                 від 29.04.2022 № 02/33-22                               

Програма 

підвищення ефективності  роботи Управління Державної казначейської служби 

України у Галицькому районі Івано-Франківської області на 2022-2024 роки 

Мета програми: 

Програма розроблена з метою забезпечення партнерських взаємовідносин з 

управлінням Державної казначейської служби у Галицькому районі Івано-Франківської 

області, позитивної громадської думки, забезпечення функціонування системи 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками, створення 

належних умов роботи органів держказначейства та розпорядників коштів місцевих 

бюджетів забезпечення виконання пріоритетних завдань ДКСУ,  правильності та прозорості  

видатків, формування ефективної співпраці з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Заходи на виконання програми: 

Забезпечення належного рівня обслуговування місцевих бюджетів  шляхом: 

- забезпечення робочих місць працівників витратними матеріалами, обладнанням та 

інвентарем, дезінфікційні засоби, засоби гігієни; 

- розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази, безперебійної роботи мережі; 

- оплата послуг та інших поточних видатків управління. 

Фінансове забезпечення програми: 

Джерелом фінансування програми підвищення ефективності роботи Управління 

Державної казначейської служби України у Галицькому районі Івано-

Франківської області на 2022-2024 роки є кошти, виділені з місцевих бюджетів 

територіальних громад Івано-Франківського району у відповідності до чинного 

законодавства. 

Очікувані результати: 

 - якісне і своєчасне обслуговування місцевих бюджету за доходами і видатками; 

 - своєчасне надання оперативної інформації про стан виконання бюджетів для прийняття 

ними ефективних управлінських рішень; 

 - забезпечення правильності та прозорості  видатків загального та спеціального фондів. 

- забезпечення відкритості економічної інформації, її зрозумілості та достовірності, 

адаптації економічної інформації до міжнародних вимог і стандартів. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт 

цільової програми 

 

Програма  підвищення ефективності роботи  Управління Державної 

казначейської служби України  у Галицькому районі Івано-Франківської 

області 

на 2022-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми ( замовник )   

Управління Державної казначейської служби у Галицькому районі 

Івано-Франківської області 

2. Розробник програми Управління Державної казначейської служби у 

Галицькому районі Івано-Франківської області 

3. Термін реалізації програми  2022-2024 р. 

4. Етапи фінансування програми   - протягом бюджетного періоду 

5. Обсяги фінансування програми ( тис. грн. ): 

 

 

Роки 

 Орієнтовані обсяги фінансування 

Всього в  т.ч. за джерелами 

фінансування 

Місцевий 

бюджет 

Інші  

джерела 

         2022 100,0 100,0  

         2023 100,0 100,0  

         2024 100,0 100,0  

 

6. Очікувані результати виконання програми: 

- якісне і своєчасне обслуговування місцевих бюджету за доходами і 

видатками; 

- забезпечення складання звітності; 

- правильності та прозорості  видатків загального та спеціального фондів, 

безперебійна робота управління в частині інформаційних технологій; 

- своєчасне надання оперативної інформації про стан виконання бюджетів 

для прийняття ними ефективних управлінських рішень; 

-     забезпечення відкритості економічної інформації, її зрозумілості та 

достовірності, адаптації економічної інформації до міжнародних вимог і 

стандартів. 

 

10. Термін проведення звітності: Подача звітності  проводиться 

щоквартально до 20-го числа місяця наступного за звітним кварталом. 

 

 

 

Замовник програми                 Олег НИКОЛИН        ____________                                                            
 

 

 

 

Керівник програми                  Василь АНДРІЄШИН   ______________ 

 

 

 



 

 

 

Кошторис 

Витрат на виконання Програми казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів на  2022 рік 

№ 

п/п КФК КЕКВ Найменування 
Сума 

(тис.грн.) 

1 3504010 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

(Придбання канцелярського приладдя, 

паперу, конвертів, марок для відправки 

службової кореспонденції, придбання 

аптечок та їх поповнення, придбання 

малоцінних предметів: комп’ютерна техніка, 

оргтехніка, придбання комплектувальних 

виробів і деталей для ремонту обладнання; 

витратних та інших матеріалів до 

комп'ютерної техніки та оргтехніки, засобів 

індивідуального захисту, придбання 

обладнання, інвентарю та інструментів для 

господарської діяльності, придбання меблів  

38,00 

2 3504010 2240 Оплата послуг (оплата послуг з поточного 

ремонту та технічного обслуговування 

обладнання, техніки, механізмів, локальної 

мережі, систем охоронної та пожежної 

сигналізації, систем вентиляції, видатки на 

технічне обслуговування та утримання в 

належному стані систем внутрішніх та 

зовнішніх мереж, кондиціонерів, 

вентиляційних каналів, системи вентиляції та 

кондиціювання - включаючи повірку, оплата 

послуг з перезарядки вогнегасників, 

картриджів, тонерів, дезинфекційні заходи, 

технічне обслуговування та утримання в 

належному стані мереж тепло-, водо-, 

електропостачання та водовідведення, 

вимірювання опору ізоляції та контуру 

заземлення, оплата участі у 

короткотермінових семінарах, оплата послуг 

з поточного ремонту приміщень 

24,00 

3 3504010 3110 Комп’ютерна техніка, Системи 

кондиціювання та кондиціонери, периферійне 

обладнання, обладнання для забезпечення 

живлення, побутова техніка, інше обладнання 

38,00 

                                                                                                           Всього: 100,00 

 

Підготовлено: управлінням                                                                                                  

Державної  казначейської 

служби України у Галицькому районі  

Івано-Франківської області                                                                                                   

Начальник управління                           Олег НИКОЛИН



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування місцевої цільової програми 

 

Назва замовника    Управління Державної казначейської служби у Галицькому районі Івано-Франківської області  

 

Назва програми  Програма  підвищення ефективності роботи  Управління Державної казначейської служби у 

Галицькому районі Івано-Франківської області  на 2022-2024 роки 

№ 

п/п 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування  

(тис.грн. ) 

Очікувані  

результати 

Роки всього в т.ч. за джерелами 

фінансування 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

 

1 Забезпечення 

робочих місць 

працівників 

витратними 

матеріалами, 

обладнанням та 

інвентарем; 

розвиток та 

зміцнення 

матеріально-

технічної бази, 

оплата  послуг 

та інші поточні 

видатки 

Николин 

О.М. 

Протягом 

року 

2022 

2023 

2024  

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

 якісне і своєчасне обслуговування місцевих 

бюджету за доходами і видатками; 

забезпечення складання звітності; 

правильності та прозорості  видатків загального 

та спеціального фондів, безперебійна робота 

управління в частині інформаційних 

технологій; 

своєчасне надання оперативної інформації про 

стан виконання бюджетів для прийняття ними 

ефективних управлінських рішень; 

забезпечення відкритості економічної 

інформації, її зрозумілості та достовірності, 

адаптації економічної інформації до 

міжнародних вимог і стандартів. 

 

 ВСЬОГО    300,00  300,00  

 

         Замовник програми                                    Олег НИКОЛИН                             _________________ 

                                                                ( П.І.Б. )                                              ( підпис ) 

 

Керівник програми                                     Василь АНДРІЄШИН                         __________________ 

                                                                              ( П.І.Б. )                                           ( підпис ) 


