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У К Р А Ї Н А
										ПРОЄКТ                                                                                                                                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

(тринадцята сесія восьмого скликання)


березня 2022 року
м. Корюківка
№ -13/VIII

Про затвердження звіту про виконання 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    

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від ХХХ року № ХХХ «Про виконання 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», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід виконання 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 взяти до відома (додається). 
2. Рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 липня 2021 року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.


Міський голова 					              	            Ратан АХМЕДОВ











Додаток   
до рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від ____.2022 року № -13/VІІІ

ЗВІТ 
про виконання 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

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, затверджена рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 липня 2021 року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік».
Програма розроблена з метою розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення 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 та направлена на надання практичної допомоги при підготовці та складанні звітності розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів шляхом встановлення необхідного сучасного комп’ютерного обладнання. 
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як субвенція з міського бюджету державному бюджету на забезпечення придбання персонального комп’ютера.
У 2021 році на виконання Програми було передбачено 63 000,00 грн., використано – 61 899,00 грн. Було придбано 3 персональні комп’ютери (моноблок, клавіатура, маніпулятор «миша», операційна система).  
У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 


