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Паспорт
районної цільової Програми
„ Вдосконалення системи державного управління
для забезпечення реалізації бюджетної політики
на території району ”
1. Ініціатор розроблення програми
(замовник):
2. Розробник програми:
3. Термін реалізації програми:
4. Етапи фінансування програми:
5. Обсяги фінансування програми:

Роки
2016

Всього
66300

Обсяги фінансування, грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
державний
районний
інші
бюджет
бюджет
джерела
4000
62300

6. Очікувані результати виконання
програми:

7. Термін проведення звітності:

Замовник Програми:

Керівник Програми:

фінансове управління районної
державної адміністрації
фінансове управління районної
державної адміністрації
2016 рік
2016 рік
66300 гривень

підвищення ефективності роботи
управління для забезпечення
реалізації бюджетної політики
на території району
щоквартально до 5 числа місяця,
наступного за звітним періодом.

С.Козак

1.Обгрунтування необхідності розробки Програми

Районна цільова програма „Вдосконалення системи державного управління
для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району ” (надалі
Програма) спрямована на здійснення загальної організації та управління
виконанням районного бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного
процесу з питань планування та виконання бюджету. Забезпечення реалізації
бюджетної політики на території району покладено на фінансове управління
Косівської районної державної адміністрації, яке є структурним підрозділом
районної державної адміністрації.
2.

Мета та основні завдання Прогр

Метою Програмиє:
забезпечення реалізації бюджетної політики на території району.
Завдання Програми є:
розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;
підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на
наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на
розгляд районної державної адміністрації;
розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного
планування та здійснення витрат;
здійснення загальної організації та управління виконанням районного
бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань
планування та виконання бюджету;
здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо
районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.
3. Основні напрямки реалізації Програми

організація роботи з підготовки проекту районного бюджету;
підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між
відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та
подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;
складання і затвердження тимчасового розпису районного бюджету та
розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису

районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності
такого розпису встановленим бюджетним призначенням;
організація виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими
структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими
органами сільських, селищної, міських рад, територіальними органами
Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до
районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних
коштів;
зведення показників бюджетів, що входять до бюджету району, та подання
їх у встановлені терміни до департаменту фінансів;
інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання
районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та
квартальний звіти про виконання районного бюджету;
перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів
асигнувань установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету
% **•

Перелік основних заходів Програми наведено в Додатку 1.
4. Організаційне забезпечення виконання Програми

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень
здійснює фінансове управління районної державної адміністрації
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету
коштів районного бюджету;
інших джерел надходженнь.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2016 рік складе 66300 гривень
Розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є фінансове
управління районної державної адміністрації.
Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.
6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

підвищення ефективності роботи управління для забезпечення

реалізації

бюджетної політики на території району та здійснення контролю за
дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх
стадіях бюджетного процесу;
покращення співпраці управління з органами виконавчої влади вищого
рівня, місцевого самоврядування, бюджетними установами району;
покращення матеріально-технічного забезпечення управління.

Додаток 1
до районної цільової програми
„ Вдосконалення системи державного
управління для забезпечення
реалізації бюджетної політики
на території району ”

Перелік заходів
до районної цільової програми „Вдосконалення системи державного управління
для забезпечення реалізації бюджетної політики
на території району ”
на 2016 рік
Орієнтовані обсяги фінансування (грн.)
№
п/п

1

1.1

2

Назва заходу

Очікувані результати

в т.ч. за джерелами фінансування

Термін
виконання

Всього

2016 рік

5000

Організація та управління виконанням
районного бюджету, координація
діяльності учасників бюджетного
процесу з питань планування та
виконання бюджету:
передплата періодичної преси для
використання в роботі офіційної
нормативно-правової інформації

листопад
2016 року

5000

придбання витратних та інших
матеріалів до комп'ютерної техніки та
оргтехніки

2016 рік

6700

Державний Районний
бюджет
бюджет

2500

2500

Інші
джерела

2500

2500

6700

передплата періодичних
видань: “Урядовий кур’єр”,
“Голос України”,
“Галичина”,“Гуцульський
край”, “Баланс Бюджет”

2.1

накопичувачів інформації

2.2

картриджів

3

придбання обладнання, інвентарю

3.1

БФП (багатофункціональний пристрій)

3.2

ББЖ (блок безперебійного живлення)

3.3

персональний комп»ютер (ситемний
блок, клавіатура, монітор, маніпулятор
«миша»)

4

4.1

5

6

2016 рік

плата послуг з поточного ремонту та
технічного обслуговування

1000

5700

5700

38500

38500
5000

придбання пристрій 1 шт. х
5000 грн.

7500

придбання блоки 500 VA 5
шт. х 1500 грн.= 7500 грн.

26000

26000

придбання персональні
компютери 2 шт. х 13000
грн. = 26000 грн

5000

5000

5000
7500

2016 рік

поточний ремонт та
технічне обслуговування комп’ютерної
техніки

придбання засобу криптографічного
захисту інформації «SecureToken-337
mini» Клієнт-Банк-Казначейство
оплата послуг з перезарядки
картриджів, тонерів

1000

придбання накопичувачів
інформації 5 шт. х 200 грн.
- 1000 грн
придбання картриджів для
принтерів HP Laser Jet 1020
5 шт. х 700 грн. = 3500 грн.
CANON LaserBase MF 3228
1 шт. х 2200 грн.
= 2200
грн.
придбання офісне
обладнання

5000

5000

2016 рік

2400

2016 рік

6500

2400
1500

5000

проведення
технічне
обслуговування
комп’ютерної техніки

придбання накопичувані
захисту інформації
проведення перезарядка
картриджів, тонерів

7

послуги на право користування
аналітично-інформаційною системою
«Місцеві бюджети рівня міста, району
«2006»» з подальшим
адмініструванням, супроводженням і
обслуговуванням
РАЗОМ

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

оплата послуги на право
користування аналітичноінформаційною системою

2016 рік

2200
66300

2200
4000
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62300

Світлана Козак

