
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  

9 сесія                      VІІІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

16 серпня 2021 року                                                                               № 9-   /VІІІ 

 

Про затвердження Програми 

забезпечення безперебійного 

функціонування системи 

казначейського обслуговування в 

Черкаській області на 2021-2022 

роки 

 

 З метою вирішення питання забезпечення безперебійного виконання 

органами казначейства покладених функцій та збереження нерухомого майна, 

усунення та/або недопущення його аварійного стану, для забезпечення 

підтримки приміщення та систем життєзабезпечення в належному стані, його 

утримання, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», за погодженням постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Руськополянська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму забезпечення безперебійного функціонування 

системи казначейського обслуговування в Черкаській області на 2021-2022 роки, 

згідно додатків 1, 2. 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

                                                                                 від 16.08.2021 № 9-   /VІІІ 

 
ПРОГРАМА 

забезпечення безперебійного функціонування системи казначейського 

обслуговування в Черкаській області 

на 2021-2022 роки 

 

І. Паспорт 

програми забезпечення безперебійного функціонування системи 

казначейського обслуговування в Черкаській області на 2021-2022 роки 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради  

2 Розробники програми 

Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

3. Відповідальні виконавці 

Програми 
Головне управління Державної 

казначейської служби України у 

Черкаській області 

4. 

Учасники програми Головне управління Державної 

казначейської служби України у 

Черкаській області та Виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради 
5. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради  

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми 

16,0 тис. грн. 

 

 

          

 

 

  



II. Визначення проблеми, на роз’яснення якої спрямована Програма 

Одним із пріоритетних завдань Уряду є реалізація виваженої бюджетної 

політики, спрямованої на забезпечення економічної та фінансової стабільності, 

проведення реформ і підвищення рівня конкурентоспроможності національної 

економіки. Водночас на належному рівні необхідно підтримувати державні 

соціальні стандарти, забезпечувати фінансовими ресурсами функціонування 

системи охорони здоров’я, освіти і науки, судової та правоохоронної системи, 

зміцнювати обороноздатність і національну безпеку країни, а також 

стимулювати регіональний розвиток, зокрема місцеве самоврядування. 

Виконання цих завдань неможливе без чіткої та злагодженої роботи Державної 

казначейської служби. Казначейство визначає механізм обслуговування 

державного та місцевих бюджетів, єдині правила бухгалтерського обліку і 

звітності про їх виконання, забезпечує здійснення контролю на етапі зарахування 

доходів і розподілу видатків, підвищує ефективність управління своєчасним і 

цільовим проходженням бюджетних коштів до кожного одержувача. 

Казначейське обслуговування включає в себе комплекс заходів: здійснення через 

систему електронних платежів НБУ розрахунково-касового обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснення розподілу коштів 

між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених 

бюджетним законодавством; ведення бази даних про мережу розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів, складання та ведення єдиного реєстру 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; забезпечення організації та 

координації діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за 

виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності; ведення 

бухгалтерського обліку усіх операцій з виконання місцевих бюджетів; складання 

та подання фінансовим органам звітності про виконання місцевих бюджетів та 

інші. 

Казначейство України проводить впровадження прогресивних технологій, 

які забезпечують прозорість і законність у розподілі фінансових ресурсів, 

підвищення ефективності бюджетних видатків, дистанційне обслуговування 

клієнтів з використанням сучасних інтернет - ресурсів та електронного 

цифрового підпису. Органам місцевого самоврядування в особі їх структур 

(розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів) запропоновано та 

надано можливість скористатися системою дистанційного обслуговування 

«Клієнт Казначейства - Казначейство». Ця платформа стала дієвим 

інструментом, який дозволяє безперебійно здійснювати казначейське 

обслуговування бюджетних коштів і запобігати поширенню COVID - 19. 

Всі ці завдання на території Черкаської області виконуються Головним 

управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області 

(далі - Головним управлінням) та відповідними територіальними органами 

казначейства області. 

Починаючи з 2014 року розпочато процес децентралізації в Україні з 

прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної 



організації влади, Законів «Про співробітництво територіальних громад», «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» і змін до Бюджетного і 

Податкового кодексів щодо фінансової децентралізації. 

Закон України від 28.12.2014 №79 - VIII «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» став відправним 

пунктом для стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних 

громад через механізм переходу бюджетів громад на прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом. 

Казначейство як одна з найважливіших структур з обслуговування місцевих 

бюджетів стало важливим сегментом у напрямі створення єдиного механізму для 

провадження засад реформування міжбюджетних відносин, єдиних процедур 

управління видатками на всіх стадіях виконання бюджету. 

Процес децентралізації продовжився з ухваленням Верховною Радою 

України Постанови від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію 

районів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1635-р 

«Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій». 

На виконання зазначених нормативних документів у Черкаській області було 

утворено чотири районні бюджети - Звенигородський, Золотоніський, 

Уманський та Черкаський. 

Розпорядженням від 12.06.2020 №728-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Черкаської області» 

Кабінет Міністрів визначив адміністративні центри та затвердив території 66 

територіальних громад області з назвами адміністративно - територіальних 

громади. 

У контексті проведеної реорганізації на обслуговуванні працівників 

Казначейства сьогодні залишився 71 місцевий бюджет, зокрема і обласний, 

із 414, що були на обслуговуванні до 01.01.2021 року. У зв’язку зі змінами в 

адміністративно - територіальному устрої населених пунктів, а також 

утворенням нових територіальних громад у грудні 2020 року - січні 2021 року 

проведено масштабну роботу з відкриття рахунків для зарахування надходжень 

до місцевих бюджетів. Всього на балансі Головного управління відкрито 163738 

рахунків, з них для зарахування доходів державного та місцевих бюджетів - 

51462 рахунки, для коштів єдиного соціального внеску 4 рахунки. 

На сьогоднішній день казначейським обслуговуванням охоплено 

1357 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, 

відкрито 12714 рахунків установам для операцій з коштами. 

Працівники органів Казначейства проводять щоденну роботу щодо 

забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, починаючи із 

правильного зарахування усіх видів надходжень для відповідного забезпечення 

життєдіяльності громад в частині виплати заробітної плати, утримання 

соціальної сфери, медицини та інших напрямів діяльності громади. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 824-р «Деякі 

питання передачі нерухомого майна у м. Черкасах, що закріплене на праві 

господарського відання за Національним банком» будівлю та споруди 



по вул. О. Дашковича, 23/вул. Хрещатик, 192 у м. Черкасах передано до 

Державної казначейської служби України в оперативне управління Головного 

управління. На даний час в будівлі Головного управління знаходиться й 

Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської 

області. Загальний стан будівлі знаходиться в задовільному стані, але деякі 

системи життєзабезпечення за довготривалий період експлуатації вийшли з ладу. 

Технічний стан системи централізованого водозабезпечення приміщення 

потребує термінового капітального ремонту. Згідно виготовленої проектно - 

кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вузла вводу системи 

централізованого водопостачання в будівлі Головного управління Державної 

казначейської служби України у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, 

вул. Хрещатик, 192» вартість проведення робіт складає 942 154 гривень. 

Протягом 2019 - 2021 років у Головного управління відсутні кошторисні 

призначення на проведення капітальних ремонтів, що не дає змоги в повній мірі 

створювати умови для утримання в належному стані об’єктів та майна державної 

власності. 

З метою вирішення питання забезпечення безперебійного виконання 

органами казначейства покладених функцій та збереження нерухомого майна, 

усунення та/або недопущення його аварійного стану, для забезпечення 

підтримки приміщення та систем життєзабезпечення в належному стані, його 

утримання, враховуючи недостатність коштів з державного бюджету по 

видаткам і зумовлено необхідність розробки, прийняття та виконання програми 

забезпечення безперебійного функціонування системи казначейського 

обслуговування в Черкаській області на 2021-2022 роки (далі - Програма). 

III. Основна мета Програми 

Мета Програми є забезпечення безперебійного функціонування системи 

казначейського обслуговування в Черкаській області, підтримка органами 

місцевого самоврядування державної політики у сфері управління державним 

майном, створенні сприятливих умов для ефективного управління та утримання 

в належному стані об’єктів та майна державної власності, технічний стан яких 

потребує вжиття невідкладних заходів для запобігання їх руйнації та усунення 

аварійної ситуації. 

IV. Організація завдання Програми 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України 

«Про охорону праці», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів 

України. 

Головне управління та територіальні органи казначейства відповідно до 

покладених на них завдань забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів через систему електронних 



платежів Національного банку України на території Черкаської області. 

Основним завданням органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування є забезпечення умов життєдіяльності населення на території 

області. В значній мірі це залежить від оперативного та ефективного управління 

бюджетними коштами. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» найважливішим 

завданням роботодавця є створення належних умов праці, дотримання санітарно-

гігієнічних норм, забезпечення належного утримання будівель і споруд, 

моніторинг за їх технічним станом та збереження державного майна. 

Для здійснення повноцінного та ефективного казначейського 

обслуговування бюджетних коштів області та збереження нерухомого майна, 

усунення та/або недопущення його аварійного стану, для забезпечення 

підтримки приміщення в належному стані та його утримання, забезпечення 

належних умов праці необхідне відповідне забезпечення фінансовими 

ресурсами. 

V. Перелік завдань і заходів Програми 

Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань: 

1. Виконання робіт по капітальному ремонту вузла вводу системи 

централізованого водопостачання в будівлі Головного управління Державної 

казначейської служби України у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. 

Хрещатик, 192. 

VI. Джерела фінансування програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється з урахуванням вимог частини 

другої статті 85 Бюджетного кодексу України за рахунок вільного залишку 

бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду 

бюджету Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради за умови 

відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків в межах бюджетних 

призначень виділених як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання даної Програми, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Пропозиції про фінансування Програми на 2021-2022 роки готуються 

Головним управлінням за погодженням з Руськополянською сільською радою та 

плануються щорічно, шляхом внесення доповнень до цієї Програми. Залишки 

коштів субвенції наданої державному бюджету відповідно до Програми 

використовуються протягом терміну її дії з урахуванням цільового призначення.  

VII. Очікувані результати виконання Програми 

Збереження державного майна в належному стані, що дозволить 

забезпечити безперебійне обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів Черкаської області. 



VIII. Координація та контроль за виконанням Програми 

Головним розпорядником коштів по цій програмі визначити Виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради. 

Виконання програми покладається на Головне управління Державної 

казначейської служби України у Черкаській області. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 

здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, 

встановленому законодавством. 

 

Секретар сільської ради      Надія ШПАК 
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Додаток 2 

до рішення сільської ради 

                                                                                                                                                від 16.08.2021 № 9-     /VІІІ 

 

Перелік завдань і заходів 

на реалізацію Програми забезпечення безперебійного функціонування системи казначейського обслуговування в 

Черкаській області на 2021-2022 роки 

 

 

Секретар сільської ради           Надія ШПАК 

 

Назва напрямку діяльності  

(пріорітетні завдання) 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування за роками 

виконання (тис. грн.) 
Очікуваний результат від виконання 

заходу 
2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 

Виконання робіт по капітальному ремонту вузла 

вводу системи централізованого водопостачання в 

будівлі Головного управління Державної 

казначейської служби України у Черкаській області 

за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 192 

Головне управління 

державної 

казначейської 

служби України у 

Черкаській області 

Бюджет 

Руськополянської 

сільської 

територіальної 

громади 

16,0 0,0 

Збереження майна в належному 

стані, що дозволить забезпечити 

безперебійне обслуговування 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів Черкаської 

області. 


