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ПРОГРАМА  
фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного  

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність»  

та поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області  

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2021 рік 



ЗМІСТ 

 
1. Паспорт Програми фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована 

Програма. 
3. Мета Програми. 

4. Строки виконання Програми. 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

6. Очікувані результати. 

 



1.Паспорт 

 

Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний 

комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство», удосконалення роботи 

ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському 

районі Чернігівської області на 2021рік 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

 

 

 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органів виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Накази МФУ від 24.12.2012 № 1407 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за 

витратами» та від 23.08.2012р. № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів». 

 

3. Розробник Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

5. Учасники Програми Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області та Корюківська 

міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2021 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

бюджет Корюківської міської 

територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми (кошти міського 

бюджету) 

63000,00 

 



2. Визначення проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Основним завданням Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області (далі Управління 

Казначейства) є реалізація державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Управління Казначейства відповідно до 

покладених на нього завдань здійснює через систему електронних платежів 

Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з 

коштами бюджетів. 

Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) 

проводиться повномаштабний розвиток Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства–Казначейство», удосконалюється програмно-технічний комплекс 

«Є-Звітність», а також впроваджено систему електронного документообігу 

«АСКОД». 

Управлінням Казначейства з метою забезпечення захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України, на виконання вимог Правил організації захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України, затверджених наказом Державної казначейської служби 

України від 02.07.2020 року № 171 «Про затвердження Правил застосування 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та організації захисту 

електронних платіжних документів в АС «Є-Казна» Державної казначейської 

служби України» встановлено окремий комп’ютер для перевірки змінних носіїв 

інформації на наявність небезпечних об’єктів. 

Для зручності та надання практичної допомоги при підготовці та 

складанні звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, з 

використанням ПТК «Є-Звітність», в Управлінні Казначейства обладнано одне 

робоче місце, з особливими вимогами для забезпечення захисту електронних 

платіжних документів у внутрішній платіжній системі Державної казначейської 

служби України. 

Ефективне виконання завдань та функцій, які покладено на управління 

Казначейства відповідно до «Положення про управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області», 

затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 

21.11.2015р. № 122 (у редакції наказу Державної казначейської служби України 

від 10.05.2018 № 162), можливе лише при надійному та стабільному 

функціонуванні автоматизованих систем Державної казначейської служби 

України, а для цього необхідна сучасна комп’ютерна техніка. 

Державна казначейська служба України неодноразово зверталась до 

Міністерства фінансів України щодо виділення додаткових коштів на зазначені 

напрямки, проте на сьогоднішній день позитивно це питання не вирішено.  

Для забезпечення виконання завдань покладених на органи Казначейства 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, впровадження 

Системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний 



комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення роботи ПТК 

«Є-Звітність», Управління Казначейства потребує поліпшення матеріально-

технічної бази, зокрема існує необхідність у придбанні сучасної комп’ютерної 

техніки. 

 

3. Мета Програми 
 

Впровадження Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства–

Казначейство», впровадження програмно-технічного комплексу «Є-Звітність» з 

метою підвищення дієвості і ефективності функціонування системи 

казначейського обслуговування, спрямованої на зміцнення державної 

фінансової системи, дотримання принципів повноти, ефективності та 

результативності, цільового спрямування бюджетних коштів, покращення 

якості послуг, що надаються органами Казначейства. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання завдань та заходів (додаток 1) Програми передбачається 

протягом 2021 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 63,0 тис. грн та може коригуватися 

під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Підвищення ефективності функціонування системи управління 

державними фінансами, ключовим елементом якої є казначейське 

обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, з урахуванням сучасних 

інформаційних технологій, особливостей економічного розвитку України та 

міжнародних вимог і стандартів шляхом поліпшення матеріально-технічної 

бази управління Казначейства для впровадження Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства–Казначейство», ПТК «Є-Звітність» на території Корюківського 

району. 

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань та заходів Програми фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства–Казначейство», «Є-Звітність» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області 

на 2021 

                                                                                              тис.грн.                                                 

Зміст заходів  

Програми з виконання завдань 

Строки 

виконання 

Джерело 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

всього 

в т.ч. на 

2021 рік  

Очікуваний результат 

виконання заходу 

Субвенція з міського бюджету 

державному бюджету на 

забезпечення персональними 

комп'ютерами (системний блок, 

монітор, клавіатура, маніпулятор 

«миша», операційна система) 

2021 рік Міський 

бюджет 

63,00 63,00 Впровадження та поліпшення 

якості обслуговування через 

систему дистанційного 

обслуговування клієнтів через 

програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства – 

Казначейство» та ПТК «Є-

Звітність» у Корюківському 

районі. 

Всього   63,00 63,00  

 

 

Секретар міської ради              А.ПЛЮЩ 


